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Tre tomu pierwszego.

Spis rzeczy str. III—VII

Sowo wstpne > IX—XXIV
Lista Senatorów Królestwa Polskiego » XXV—XXVI
Lista Posów i Deputowanych, na Sejm r. 1831 spo-

rzdzona str. 1—5
Protokó sessyi sejmowej, odbytej w d. 18 grudnia 1830 » 6—18

Andrzej Walchnowski, pose szydlowiecki , wezwany do przewodni-

czenia w Izbie (6). Rewolucya z d. 29 listopada 1830 uznana za dzieo

narodowe (7). Zaproszenie do poczenia z Senatem (7). Stanisaw Ba-

rzykowski, pose ostrocki, wezwany do spisania protokou (7). Wa-
dysaw ir. Ostrowski, pose piotrkowski, jednomylnie obrany Marsza-
kiem Izby (8). Jego inicyatywa w skadaniu ofiar na Skarb (8). Ksa-

wery Czarnocki, deputowany stanisawowski, wezwany przez Marszaka
na Sekretarza Izb}^ Poselskiej (9). Sessya solwowana do 21 grudnia

1830 (9). Podpisy posów i deputowanych z Królestwa Polskiego, tu-

dzie osób, wysanych na Sejm z prowincyi zabranych (9— 13).

Posiedzenie z d. 20 grudnia 1830 str. U—55

Powody wczeniejszego zgromadzenia Izby (14;). Projekt Marszaka do

uchway, powierzajcej Chlopickiemu wadz dyktatorsk (17). Piojekt

posa Teofila Morawskiego, ograniczajcy wadz Naczelnika narodu (19).

Debata nad obu projektami (20— 44). Odrzucenie projektu posa Mo-
rawskiego (44). Deputacya, wysana do Chopickiego w celu przedsta-

wienia da Izby (44). Jej sprawozdanie (44). Uchwaa, mianujca
Chopickiego Dyktatorem, przyjta 108 gosami przeciwko jednemu (47).

Deputacya Senatu owiadcza jednomyln tego zgod na powysz
uchwa (48). Wybór deputacyi sejmowej (-18). Zapowied przybycia

Chopickiego (49). Marszaek wnosi projekt manifestu (49). Wnioski

o odmienn jego redakcy (50—51). Zgoda Senatu na myl wydania
manifestu i projekt co do sposobu jej wykonania (51), przyjty przez

Izb [bl). Mai szaek wyznacza piciu czonków komisyi redakcyjnej (51). —
Poczenie si Izby Poselskiej z Senatorsk (51). Przybycie

Chopickiego. Przemowy: Czartorj^skiego i Ostrowskiego i odpowied
Dyktatora (51— 54). Limita Sejmu (54). Podzikowanie dla gw^ardyi ho-

norowej (54—55). Owiadczenia listowne Mierzejewskiego i Niemcewi-
cza co do cznoci ich z opini sejmujcych (55).

Dyaryusz. a
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[Allegat] : Manifest wydany przez obie Izby 20 grudnia 1830 r. o po-

wstaniu narodu polskiego str. 55—64;

Posiedzenie z d. 19 stycznia 1831 r « 64—94

Poranne: Uniwersa Dyktatora o zwoaniu Sejmu (64, w uwadze).

Program pierwszej sesyi (64—66 ibidem). Zagajenie Marszaka (64).

Sprawa deputowanego Józefa Lubowidzkiego o uatwienie ucieczki

brata swemu Mateuszowi L. (65—73). Przyjcie deputacyi z Senatu

(73—74). — Posiedzenie poczony cli Izb w sprawie zoenia Dy-

ktatury (75—80). — Dalszy cig sprawy Lubowidzkich w Izbie Poselskiej

(80—86). Gosowanie w tej sprawie(86—88). — Popoudniowe: Proto-

kó z 20/XII 1830 r., podpisy nieobecnych na grudniowej sessyi (88—89).

Wybory do Komisyi sejmowych (89— 93). Akt dodatkowy do protokou

20/XII (93). Dokonanie wyboru komisarzy (94).

Posiedzenie z d. 20 stycznia 1831 r str. 95—109

Wniosek R. Sotyka o detronizacy (jako uzupenienie manifestu Izb

z 20/XII (96—99). Sprawozdanie komisyi sejmowych z czynnoci przy-

gotowawczych do wyboru Naczelnego Wodza 99—100). Dyskusya nad

jawnoci obrad w tym przedmiocie, nad kompetency komisyi sej-

mowych i nad poczeniem si z Senatem (1(»0— 105). — Posiedzenie
Izb poczonych (105—109). Sprawozdanie Morawskiego i propo-

zycye komisyi sejmowych co do obioru Wodza (l(i5— 106). Dyskusya

co do Naczelnego Dowództwa (106—108). Obiór Radziwia (108-109).

Posiedzenie z d. 22 stycznia 1831 r str. 109—156

Oznajmienie Sekretarza o podziale komisarzy i zastpców w komi-

syach sejmowych (110—Ul). Projekt o sposobie pocztkowania, obra-

dowania, dyskutowania i przyjmowania projektów (111). Dygresya Fran-

ciszka Sotyka o nowych wyborach (111—113). Dyskusya nad projektem

o pocztkowaniu etc. (114— 141). Tekst, poddany pod gosowanie (142—
143). Gosowanie i uchwalenie (143—144). Deputacya w tej sprawie do

Senatu (144). Wniosek posa Trzciskiego o komitecie obrony kraju

(144— 145). Domaganie si sprawozda z ukadów z Mikoajem (147—

148). Adres do Sejmu od oficerów kompanii 1-ej pozycyjnej (148). Mar-

szaka projekt odezwy od Sejmu do wojska (146—149); jego przyjcie

przez Izb (lóO). Roman Sotyk o sile zbrojnej (150). Pisma do Sejmu:

od Polaków w Paryu i od Dembiskiego, dowódcy gwardyi rucho-

mej W-wa Krakowskiego (150-152). Adres Gwardyi Honorowej i pro-

jekt jej reorganizacyi (152—154). Dbrowskiego przemówienie o orga-

nizacyi powstania i o misyach dyplomatycznych (154). Deputacya z Se-

natu o przyjciu uchway o pocztkowaniu etc. (155 — 156).

Posiedzenie d. 24 stycznia 1831 r str. 156—188

Wniosek Józefa Ledóchowskiego o zamian Sejmu w nieustajcy (158

—

159). Wnioski róne (159— 160). List Dyktatora do Cesarzewicza (po

francusku) (160—161). Atrybucye Naczelnego Wodza: projekt komisyi

(163-164), dyskusya nad nim (164—167), uchwaa (167—169). Lelewel

wnosi adres Litwinów do Sejmu (169—174), odesany do Senatu (175).

Deputacya od Senatu w sprawie uchway o atrybucyach Naczelnego

Wodza i odezwy do wojska (175—176). -- Posiedzenie Izb poczo-



nych dla wysuchania raportów rzdowych (177—188). Mowa Win-

centego Niemojowskiego o powodach powstania (177—179). Odezwa

Sejmu do Wojska, zredagowana przez Sekretarza Senatu (179) i jej

uchwalenie (179). Czytanie raportów rzdowych (180). List Chopickiego

do Cesarza (po francusku) (180-182). Samoobrona Jezierskiego (182).

List Jezierskiego do Benkendorfa (po francusku) (183—187). Odpowied
Benkendorfa i uwagi Cesarza (po francusku) (187—188). Opinia Sejmu

usprawiedliwia Jezierskiego (188).

Posiedzenie z d. 25 stycznia 1831 r str. 188-245

Oskarenie przeciwko zastpcy ministra skarbu Jelskiemu, wniesione

przez Jasieskiego (189— 194), odrzucone przez Izb (194). — Posiedze-

nie Izb poczonych (194—245) dla wysuchania korespondencyi

Rzdu. 1) Raport Rady administracyjnej do Cesarza Mikoaja d. 4/XII

1830 roku (194—200). 2) Raport Rzdu tymczasowego do Cesarza

Mikoaja d. 5/XII (200—202). 3) Raport jeneraa Chopickiego, zdany

Cesarzowi Mikoajowi d. 10/XII (202— 204). 4) Instrukcya, wydana dla

deputacyi, wysanej do Petersburga dnia 10/XII ('204-205). 5) Peno-

mocnictwo, udzielone przez Dyktatora wyjedajcym do Petersburga:

ks. Lubeckiemu i Janowi hr. Jezierskiemu d. 10/XII (205). 6) List Dy-

ktatora do Cesarzewicza d. 10/XII (205—207). 7) Odezwy Sekretarza

Stanu, Stefana Grabowskiego, do Rady administracyjnej (207—208).

8) Kopie dwóch listów Ministra Sekretarza Stanu, Stefana Grabowskiego,

do prezesów komisyj wojewódzkich w-wa Pockiego i Augustowskiego

(208—209). 9) Odezwa Ministra Sekretarza Stanu, Stefana hr. Grabow-

skiego, do Prezesa Rady administracj-jnej, Walentego Sobolewskiego

dnia 17/XII 1830 roku (210-213). 10) List jeneraa Chopickiego, pisany

dnia 16/XII, do jeneraa Rosen (213—214). 11) Odpowied jeneraa Ro-

sen do jeneraa Cliopickiego d. 20/XII (214). 12) Odezwa Ministra Se-

kretarza Stanu, Stefana hr. Grabowskiego do ks. Lubeckiego, znajdu-

jcego si podówczas w Narwie d. 22 XII (214—215). 13) Odpowied
ksicia Lubeckiego na powysz odezw, datowana 23/XII (215—216).

14) Odezwy i depesze, przywiezione przez Jana hr. Jezierskiego (216

—

217). Relacya z posuchania przez J. C. K. M. hr. Janowi Jezierskiemu

pod d. 14/26 grudnia 1830 r. w szczególnoci udzielonego (217—223).

Udzielenie Sekretarzowi Senatu, Julianowi Niemcewiczowi, gosu w obro-

nie Lubeckiego (223—224). List Jezierskiego do Benkendorfa (225—229).

Odpowied Benkendorfa i uwagi Cesarza (229). Dalszy cig relacyi

Jana hr. Jezierskiego i doczone do niej powody, okazujce mono
i prawnoó przyczenia prowincyi, zostajcych pod berem rosyjskiem

(230—235). Mowa kasztelana Kochanowskiego, w obronie Jezierskiego

(236—237). Mowa Lelewela o pocztku powstania (237—241). Mowy
Marszaka i kasztelana Ostrowskiego o detronizacyi (2il— 242). Mowa
Woowskiego (242—243), wykrzyk Ledóchowskiego i aklamacya Izby

(243), danie uoenia aktu detronizacyi i podpisania jego (243). Akt

detronizacyi, uoony przez Sekretarza Senatu i podpisy pod nim

(243-244).

a*
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Posiedzenie z d. 26 stycznia 1831 r str. 245—286

Owacye dla Walchnowskiego (246—247). Podpisy czonków nieobecnych

na poprzedniej sessyi, pod aktem o detronizacyi (247—248). Projekt

Trzciskiego o komitecie obrony kraju (249), odesany do Naczelnego

Wodza (250). Lista zastpców w komisyach sejmowych (250). Wnioski

róne (251—253), odesane do komisyi, z wyjtkiem adresu Tow. Pa-

tryotycznego (252). Interpelacya Biernackiego o szykany pruskie (253).

Projekt o Rzdzie Narodowym (254—256). Dyskusya nad nim (256—285).

Dodatkowy wniosek Woowskiego (259) odesany do komisyi (261).

Dopuszczalno dyskusyi nad wnioskiem Morawskiego, nie przyjtym
w komisyach (261—263). Kwestya odrbnoci Rzdu od ministrów

(263—285), poddana pod gosowanie (285— 286), rozstrzygnita affirma-

tive (286).

Posiedzenie z d. 27 stycznia 1831 r str. 287—327
Poranne: Usprawiedhwienie nieobecnoci (288). Dalszy cig dyskusyi

projektu o Rzdzie (288—308). Kwestya przemówie ustnych a z pisma
(290—292). Dodatkowy wniosek Woowskiego do projektu o Rzdzie
przez komisye przj^jty (292). Jego usprawiedliwienie (293—294) i po-

czenie z gównym projektem (294-297), uchwalone przez wotowanie
(297—299). Dyskusya szczegóowa nad wstp-m i pierwszymi czterema

artykuami (299-306), przerwana wskutek gwatownoci obrad (3U8). —
Popoudniowe: Kwestya czytania z pisma ponownie podniesiona

i rozstrzygnita przeczco (310 — 311). Dalsza dyskusya szczegóowa
nad projektem o Rzdzie: artykuy: 4, 5, 6 17 (311—327). Skad Rzdu
i komplet (313—319) oznaczony przez wotowanie (320—321).

Posiedzenie z d. 28 stycznia 1831 r str. 327—363

Poranne: Sprawa obelg, miotanych przeciwko Sejmowi przez gazet
»Nowa Polska» (328—334), Prawo wzgldem wolnoci prasy (334). Adres

do Sejmu od w-wa Pockiego (335—336). Adres Gwar-dyi narodowej

Stolicy (337— 338). Wnioski róne (338—339). Dalsza dyskusya projektu

o Rzdzie: artykuy 8 i 9 (339— B47). Usunicie deputacyi sejmowej

z projektu o Rzdzie (340 — 345). — Popoudniowe: Dalsza dyskusya

szczegóowa projektu o Rzdzie: artykuy 10, 11, 12, 13 i 14 (3i-9— 363).

Odoenie gosowania nad ogófem projektu (363).

Posiedzenie z d. 29 stycznia 1831 r str. 363—374

Projekt o Rzdzie Narodowym z poprawkami Morawskiego i Woow-
skiego przyjty wotowaniem (368—369). Deputacya w tej sprawie do

Senatu (370). Kwestya odczytywania protokoów sejmowych (370) i ogo-
szenia drukiem protokoów Sejmu czerwcowego roku 1830 (370—373).

Wnioski róne (373—374).

Posiedzenie z d. 30 stycznia 1831 r str. 374—389
Zagajenie Marszaka o obiorze czonków Rzdu i usunicie wasnej
kandydatury (375— 376). Deputacya od Senatu w sprawie przyjcia pro-

jektu o Rzdzie (377). Jezierskiego zarzut o nielegalnoci uchway o de-

tronizacyi (378), z oburzeniem odpierany przez Marszaka. Jana Ledó-

chowskiego i Woowskiego (378—380). — Posiedzenieizb poczo-
nych (380-389). List Stanisawa Sotyka do Sejmu (380—381). Wybór
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Prezesa Rzdu Narodowego (381—383) i (po poudniu) czonków Rzdu
(383—H85). Przemówienie ks. Prezesa Rzdu Narodowego (385—389).

Posiedzenie z d. 1 lutego 1831 r str. 389—436

Skad komisy! sejmowych (390i. Wnioski róne (39U — 391). Odpowied
na adres Litwinów (H91—401), przesana do Senatu (401). Wniosek Ja-

sieskiego o legiach litewskiej i woyskiej (401—409), przyjty i ode-

sany do Senatu (410K Projekt o udzieleniu kredytu Rzdowi i dysku-

sya nad tym projektem (410—431). Wetowania: a) nad kredytem ry-

czatowym lub szczegóowym (431 — 432); b) nad ogóem projektu (432—

433). Odezwa J. Lubowidzkiego do Sejmu 1^434). Komunikat Rzdu Na-

rodowego do Marszaka Izby o uds^-iale czonków Rzdu na posiedze-

niach komisyi Sejmowych (435—436).

Posiedzenie z d. 3 lutego 1831 r str. 436—471

Zagajenie Marszaka o potrzebie limity Sejmu i ustanowienia deputa-

cyi sejmowej (437—438). Opozycya tak merytoryczna jak i formalna

przeciwko wnioskowi Marszaka (438—442). Sprawa ogoszenia Dya-

ryusza Sejmu z czerwca 1880 r. (442). Referaty komisyi skarbowej (442

—

449). Sprawa nieporozumie pomidzy wojskiem starem a nowem (443

—

450), odesana do decyzyi Naczelnego Wodza (450). Wnioski róne (451

—

452). Projekt do prawa o przysidze (453—454). Odezwa od Sejmu do

Narodu (455—458). Przysiga Izby Poselskiej (456). Deputacya z Senatu

o przyjciu uchway o kredycie (458) i owacya uczyniona kasztelanowi

Bniskiemu (458—459). Dyskusya nad projektem o przysidze (459—471).

Posiedzenie z d. 4 lutego 1831 r str. 472 -505

Gos Rembowskiego w sprawie posów-urzdników (473—474). Podnie-

sienie sprawy limity Sejmu (474—476). Referaty komisyi organicznej

(476). Projekt do prawa o przysidze, w nowej redakcyi (476—477).

Dyskusya nad nim (477—503). Komunikat Rzdu Narodowego o nomi-

nacyach ministrów (503— 5(i4). Wotowanie i przyjcie projektu o przy-

sidze (504—505).

Posiedzenie z d. 7 lutego 1831 r str. 505—538
Zagajenie Marszaka o wkroczeniu wojsk rosyjskich (506). Projekt do

prawa o gwardyi narodowej, odesany do Rzdu Narodowego (506—

507). Projekt do prawa o nadzwyczajnych uprawnieniach Rzdu Na-
rodowego w czciach kraju, najazdem zagroonych (507—515) jedno-

mylnie przyjty (516). Prawo o kokardzie narodowej (516—520) przy-

jte (520). Projekt porzdku wewntrznego Izby (520—530), odesany
ponownie do komisyi (531).— Posiedzenie Izb poczonych (531—
538). Obrady w sprawie odrzuconego przez Senat projektu o przysi-

dze (531-538).

Posiedzenie Izb poczonych z d. 8 lutego 1831 r. . . . str. 538—562
Dalszy cig obrad nad projektem o przysidze (538—561). Przyjcie

poprawionego projektu (561—562).

Indeks osobowy str. 563

Indeks rzeczowy » 578

Omyki druku » 585
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Sowo wstpne

Rkopism ))Dy aryu sza«, uratowany od zagady po

upadku rewolucyi r. 1830/31, zosta na czas pewien staraniem

Akademii Umiejtnoci sprowadzony do Krakowa z Biblioteki

polskiej w Paryu, gdzie przez lat kilkadziesit znajdowa si

w przechowaniu. Obejmuje on protokoy posiedze tak Izby

Poselskiej, jak i Izb poczonych (z wyjtkiem posiedzenia z 20

grudnia 1830, które uzupenilimy wedug druku wspócze-

snego); nie obejmuje natomiast protokoów Senatu, o których

nie mamy adnych wiadomoci. Pod wzgldem zewntrznym
rkopism skada si z 124 zeszytów, z których kady powi-
cony jest zwykle posiedzeniom jednodniowym i zaopatrzony

podpisem Marszaka Izby Poselskiej, Wad. hr. Ostrowskiego.

Protokoy sporzdzano w ten sposób (ob. niej str. 372), e ste-

nografowie zwykem pismem notowali szybko przemowy, o ile

mówca, czy bdzie nim Marszaek, czy czonek Komisyi sej-

mowej, majcy prawo czyta z pisma, nie komunikowali Sekre-

tarzowi Izby mów poprzednio przygotowanych. W nastpstwie

Sekretarz Izby, pod wasn odpowiedzialnoci, odtwarza prze-

bieg dyskusyi i pozostawia protokó otwarty w kancelaryi Izby

do przejrzenia przez mówców, którzy, z powodu, i dla braku

czasu nie odczytywano nigdy protokoów z ubiegych posie-

dze, uzyskiwali std mono czynienia swoich spostrzee
i poprawek. Ze przy podobnej rekonstrukcyi i kopiowaniu ory-

ginalnych notatek mogy si wkra pewne omyki, jest rzecz

zupenie naturaln. Tem bardziej cennem ródem dla nas oka-

okazay si Allegata do protokoów sejmowych (to-

mów 8), obejmujce wyej wspomniane notatki, tudzie orygi-

nalne lub odpisane adresy i odezwy do Sejmu, drukowane pro-
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jekty do uchwa sejmowych, wreszcie listy obecnoci i listy

gosowania, które to materyay pozwoliy oczyci w pewnej

mierze tekst protokoów, przy caym nalenym dla respekcie,

z popenionych w nim a widocznych na pierwszy rzut oka po-

myek. Poprawki tej natury uwidaczniamy, biorc je w klamry.

Epoka, do której ogoszony tu materya si odnosi, jest

tak nas blisk; bohaterowie jej tak nam skdind znani; alu-

zye do wypadków wspóczesnych tak przejrzyste, e zadanie

swoje wydawca poj jako wzgldnie proste i skierowane nie

tyle ku odtworzeniu, przy pomocy uwag i przypisków, historyi

Sejmu rewolucyjnego — co obciyoby niepomiernie i tak ju
obszerne wydawnictwo — ile ku moliwie wiernemu oddaniu

brzmienia autentycznych protokoów, któreby odtd za ródo
dostpne, a uzupeniajce przy badaniach historycznych tej epoki

suy mogy. Wprawdzie dzienniki wspóczesne podaway
w streszczeniu waniejsze przemówienia, ale ju podczas Sejmu

skarono si niejednokrotnie na niedokadno i tendencyjno

tych sprawozda, a to tem wicej zdaje si usprawiedliwia

uyteczno wydawnictwa, podjtego w zakrelonych powyej
rozmiarach.

* *
*

Tom niniejszy, pierwszy, zawiera opis czynnoci Sejmu

tak podczas krótkiej sesyi grudniowej r. 1830, jak i z pierwszych

trzech tygodni sesyi z r. 1831. Okres ten, który rozciga si

po chwil rozpoczcia dziaa wojennych (8 lutego — wyjazd

Naczelnego Wodza do Okuniewa) jest okresem przygotowaw-

czym i std okresem wielkiej wagi. Tu krystalizuj si ostate-

cznie cele rewolucyi narodowej; tu ustala si polity-

czna forma dziaania narodu polskiego przeciw Mikoajowi

w obronie narodowych aspiracyj; tu wreszcie obmylaj si

i wynajduj do ich osignicia rodki najskuteczniejsze.
I. Cele rewolucyj, podobnie jak cele wojen, nie zawsze

ukazuj si w caej czystoci w chwili ich rozpoczcia, ani

utrzymuj si stale przez cay czas ich przebiegu: tok dalszych

wydarze wpywa niejednokrotnie na zmian — rozszerzenie

lub cienienie — pierwotnego zaoenia.

Wybuch w d. 29 listopada i pierwsze dni powstania wy-

suny na przedni plan dwie naraz idee:
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Pierwsz bdzie pragnienie pozbycia si z kraju za wszelk
cen ywioów rosyjskich lub popierajcych dotychczasow po-

lityk rosyjsk; wymuszenie na królu odmiany tej polityki;

przywrócenie swobód konstytucyjnych, niesusznie ukróconych

lub odebranych, reaktywowanie cakowite konstytucyi i wyko-

nywanie jej w duchu moliwie korzystnym dla swobodnego
rozwoju narodu polskiego. Objby mona to denie ide nie-

podlegoci w pierwotne m, bynajmniej nie antydynasty-

cznem znaczeniu — niepodlegoci, która godzi si z utrzy-

maniem korony polskiej na gowie Mikoaja, jako króla polskiego,

ale która nie znosi i uzna nie moe wpywu cesarza rosyjskiego

i jego ajentów na urzdzenia wewntrzne polskie: rodzaj wic
unii czysto osobistej, przynajmniej na gruncie polityki wewntrz-
nej, podczas gdy wspólnoci spraw zagranicznych nadaby zbli-

aa ten zwizek (na ograniczonym terenie) do wzorów unii

realnej. W ramy tej idei ukadaj si rozumowania sprawców
wybuchu; takim jest te i program partyi kaliskiej, grupujcej

si okoo braci Niemojowskich; tak tómaczy Zamoyski W. Ks.

Konstantemu znaczenie wyrazu: niepodlego; w tym kierunku

dziaa Lubecki; w tym duchu przemawia deputacya w Wierz-

bnie; taka jest tendencya raportów Rady administracyjnej z 4 gru-

dnia i Rzdu tymczasowego z 5 grudnia do Mikoaja, listu Cho-
pickiego do tego z 7 grudnia i instrukcyj, danych deputacyi

udajcej si do Petersburga, wreszcie deklaracyi dyktatora

w przeddzie zwoania Sejmu (17 grudnia 1830).

Drug ide — jest denie do wyemancypowania
prowincyj zabranych z pod jarzma rosyjskiego i do przy-

czenia do Królestwa Polskiego; przypuszczenie ich do dobro-

dziejstw wspólnie odtd majcej czy je z Polsk konstytucyi:

idea moe antypastwowa rosyjska, ale znowu idea nie antydy-

nastyczna, a polegajca na przesuniciu pewnej czci ludnoci
z kategoryi poddanych Mikoaja, Cesarza Rosyi, do kategoryi

poddanych Mikoaja, jako Króla polskiego; idea wreszcie o tyle

nie agresywna, e oparta na przyrzeczeniach Aleksandra I, któ-

rych tradycya bardzo ywo utrzymuje si i w Polsce i w kra-

jach zabranych. Sprawy tej dotkn równie Zamoyski w ro-

zmowie z W. Ks. Konstantym, póniej poruszya j i deputacya

w Wierzbnie, uzyskujc nawet zgod na umieszczenie jej w pun-

ktacyach tame spisanych; popieraj Lubecki; popiera czciowo,
Dyaryusz. 1)
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ale ju mniej energicznie, Chopicki, który wprawdzie udziela

jej miejsca w swych instrukcyach dla deputacyi do Petersburga,

ale w przeddzie zebrania si Sejmu wyranych owiadcze
da si wzbrania.

Stanowisko, jakie zaj Sejm wobec tych aspiracyj, nie jest

jednakowe w sesyi grudniowej i w sesyi styczniowej.

W grudniu Sejm jest tylko echem opinii publicznej w kraju.

Uznajc rewolucy za narodow, nie zmienia on bynajmniej

ogólnej oryentacyi politycznej, a solidaryzuje jedynie z faktami

dokonanymi spoeczestwo polskie, w imieniu którego przema-

wia. I tu pada haso: »Niech yje Polska wolna i niepodlega«,

ale trudno si dopatrze w tej manifestacyi, jak w caem zre-

szt postpowaniu Sejmu, tendencyi antydynastycznej. Sejm

akceptuje stan rzeczy, jaki si wytworzy od d. 29 listopada —
stan, który si przedstawia, jako stan zawieszenia czasowego

wadzy królewskiej a do chwili, gdy spenione zostan da-
nia narodu, usprawiedliwione co do swej istoty i prawnie i po-

litycznie. Sejm ogranicza si do stwierdzenia tylko, e za tym

programem stoi nie garstka zapaleców, ale naród cay, nie

wyczajc i ludnoci prowincyj zabranych, która na Sejmie ma
swoich delegatów.

W styczniu, natomiast. Sejm zajmuje stanowisko odmienne.

Pod wpywem czy to wiadomoci o niekorzystnym wyniku ro-

kowa z Petersburgiem, czy te wieci o zbliajcych si od

granicy wojskach rosyjskich. Sejm daje si unie uczuciom,

(jak sam to zreszt stwierdza), uchwala ))jako skutek jednomyl-

nie objawionych uczu« owiadczenie z 25 stycznia, za którem

pójdzie prawo o Rzdzie, o przysidze, odpowied na adres

Litwinów i t. p. Niepodlego, któr Sejm ogasza, jest

ju ))b ez waru nko w((, a wic o innym zakresie, ni po-

przednio, i oznacza tyle, co oderwanie si zupene od Rosyi

i od jej Cesarza, oderwanie podobne i prowincyj zabranych.

Nie roztrzsamy pytania, czy Sejm móg, czy nie móg si
od tej manifestacyi powstrzyma, czy pokusa do odpowiedzenia

detronizacy na manifesty Mikoaja nie bya zbyt siln, aeby
jej nie uleg Sejm, uwaajcy si za przedstawiciela narodu.

Konstatujemy jedynie, e Sejm w sprawie programu narodo-

wego wystpuje tu z inicyatyw wasn, e proprio motu roz-

szerza zakres aspiracyj, e czyni krok majcy bardzo doniose
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polityczne znaczenie. Korzyci tego kroku, zrobionego zanim

rewolucya moga pochwali si jakiemkolwiek powaniejszem
powodzeniem na zewntrz, s raczej wtpliwe. Chocia pod-

wzgldem narodowym rónica midzy niepodlegoci w pier-

wotnem, a póniejszem rozumieniu, nie bya obojtn, nie mo-

go to jednak zrównoway ujemnych stron tak solennego wy-
goszenia nowego programu. Prawda, e wojn trzeba byo
prowadzi dla wywalczenia tak jednej jak drugiej, ale wojny
tocz si na to, by w kocu pokój móg by zawarty i o to, na
jakich warunkach. Otó program pierwotny, przy pewnych
sukcesach, móg by liczy na czciowe, jeeli nie na integralne

przeprowadzenie; program ostateczny popycha Polsk do wojny
eksterminacyjnej, w której nie wystarczao samo odparcie wojsk

rosyjskich, ale dopiero zgniecenie Rosyi mogo mu zapewni
realizacy. Przez swoj inicyatyw Sejm nie tylko narzuca na
barki narodu ciar ponad jego siy i mono, ale utrudnia,

jeeli nie uniemoliwia, na wypadek niepowodze, uzyskanie

znonego pokoju. I z bardziej daleka naród bdzie musia za-

wraca i na wiksz wzgldno liczy u cesarza Mikoaja, ni
ta, na któr on si zdoby moe. wZgm lub zwyciy« ha-

so, z którem czsto spotkamy si poniej, jest piknem hasem
dla onierza. Narzuci z góry podobn alternatyw narodowi
polskiemu byo co najmniej lekkomylnoci.

II. Jak Sejm doszed do tego, aeby módz odgrywa wobec
narodu t tak autorytatywn, a odpowiedzialn rol?

Niema ani jednej nowoczesnej konstytucyi, któraby lega-

lizowaa zbrojne wystpienie obywateli przeciwko wadzom
przez ni ustanowionym. Nie moga tego uczyni i konstytucya

z r. 1815. Z chwil wybuchu rewolucyi r. 1830 wszelka orga-

nizacya, wytworzona dla popierania jej celów, cianiejszych czy

obszerniejszych, musiaa pierwotnie posiada cech organizacyi

nielegalnej, sprzecznej z konstytucya. Przez organizacy za
rozumiemy tu ukad przedewszystkiem tych wadz najwyszych,
które odtd miay mówi i dziaa za naród — rozkazujco na
wewntrz, obronnie lub zaczepnie na zewntrz.

Dotychczasowa organizacya legalna, uosobienie narodu
dla dziaa jego zbiorowych, utracia posuch w spoeczestwie.
W pierwszym rzdzie sam Król, w drugim — skoro namiestnika
nie byo ju od mierci Zajczka — Rada administracyjna;

b*
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w trzecim — W. Ks. Konstanty. Rada, majc wiadomo braku

powagi wobec narodu, abdykowaa niemal sama i wykazaa

zdolno jedynie do bezwadnoci. Naczelny wódz, obdarzony

szerokiemi penomocnictwami, naturalny obroca praw i atry-

bucyj królewskich, ale te i »reprezentant ucisku i gwatów « —
sterroryzowany, bezczynny, mylcy jedynie o bezpiecznym

z ziemi polskiej odwrocie.

W próni w ten sposób otw^art, wciskaj si próbne

organizacye rewolucyjne, a w ich procesie tworzenia dwie drogi,

dwa jakby systemy, mona odróni: jeden polega na wyzy-

skaniu organów istniejcych i przystosowaniu ich jedynie do

nowej funkcyi; rewolucyjno i nielegalno ich znajdzie wy-

raz w zmianie osób urzd piastujcych, wzgldnie w rozsze-

rzeniu ich atrybucyi; star pozostanie etykieta, now bdzie

wewntrzna zawarto; system drugi, bardziej twórczy, odsuwa

na stron bezwadne organy dotychczasow^e, a zastpuje je

wrcz nowymi, ad hoc utworzonymi, w pewnej mierze impro-

wizowanymi, na których racy bytu skadaj si energiczna

inicyatywa twórców, wiara w powodzenie i nadzieja uzyskania

posuchu w narodzie. Przykad pierwszego systemu — to próby

zgalwanizowania Rady administracyjnej, oczyszczenie jej skadu
i wzbogacenie nowymi czonkami — próby niefortunne, zako-

czone upadkiem jej w dniu 3 grudnia 1830. Przykad drugiego

systemu — to utworzony niezwocznie potem Rzd tymczasowy

i pierwotnie uzurpowana dyktatura Chopickiego — dwie kre-

acye samorzutne, podtrzymane na razie popularnoci, jaka ota-

czaa nazwiska ludzi na czoo wysunitych. Dalsze ich powo-

dzenie — wobec spoeczestwa — zalenem bdzie od stopnia

w jakim »odgadn rewolucya i poprowadz naród w kierunku

jego aspiracyj. Mniej wan jest forma, w jakiej nastpi po-

twierdzenie, czy uznanie uzurpowanej przez nich wadzy. A je-

dnak i Rzd tymczasowy, i Dyktator, od chwili ujcia steru,

ogldaj si za kim, któryby orzek solennie o ich postpowa-
niu. Tym kim — jest Sejm. Do niego apeluje Rzd tymcza-

sowy w punkcie IV swej deklaracyi z 4 grudnia 1830. Do niego

te odwouje si i Chopicki na Placu Saskim przed wojskiem

i na posiedzeniu Rzdu, 5 grudnia.

Jak sobie wyobraaj ten przyszy Sejm ci, co na jego
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zwoanie dzwoni, ci, co go zwouj, ci, co na jego zebranie

oczekuj ?

Nie bdzie to Sejm — zwyky czy nadzwyczajny —
wedug przepisów konstytucyjnych, gdy ten by
ciaem trójosobowem, zoonem z Króla, Senatu i Izby Poselskiej

(art. 31 konst.), ciaem, w którem Król odgrywa zanadto wybitn
rol, nie tylko jako czynnik wspórzdny, ale jako czynnik re-

gulujcy Sejmu funkcyonowanie — aby obycie si bez Króla

mona byo traktowa, jako drobne uchybienie przepisom for-

malnym. O Sejmie konstytucyjnym nie myli nikt, chyba sam

Mikoaj, który w rozmowie z Jezierskim wyraa pragnienie

widzie si otoczonym — w Petersburgu — senatorami i po-

sami polskimi.

Nie bdzie to kongres narodowy, na wzór belgij-

skiego, organ nowy, obliczony na przeprowadzenie wielkiej

konsultacyi narodowej, organ specyalnie wybrany na tle nowej

politycznej sytuacyi i majcy odzwierciedli pogld spoecze-
stwa na fakta dokonane i na program przyszoci, organ oczy-

wicie rewolucyjny, ale mogcy liczy na poparcie narodu przez

sam fakt udziau, jaki wezm gosujcy obywatele w jego wy-

tworzeniu, organ std, któryby z pewn susznoci móg gos
zabra w imieniu narodu. Ani o podobnym kongresie, ani o no-

wych wyborach nikt nie m.yli. Byby to krok zbyt miay i ener-

giczny, wymagajcy zbyt wielkiego wysiku woli i inteligencyi.

Sejm, który ma powsta, jest atwiejszym do zorganizo-

wania i ma skada si po prostu z istniejcego Se-

natu i istniejcej zawsze gotowej Izby poselskiej,

a wic z dwóch trzecich czci Sejmu konstytucyjnego, z po-

miniciem czci trzeciej, t. j. Króla.

Bdzie to organ równie rewolucyjny, jak poprzedni, cho
mniej wiey i oryginalny, jakby surogat Sejmu konstytucyj-

nego i kongresu narodowego zarazem: z pierwszym czy go

tradycya, fakt, e Senat i Izba poselska byy jego czciami;
z drugim — funkcya, do jakiej obecnie organ ten si powouje.

Z punktu widzenia prawnopolitycznego bdzie to — po

dwóch uzurpacyach poprzednich (Rzdu tymczasowego i Dykta-

tury) — uzurpacya trzecia, która moe przyczyni si do ule-

galizowania dwóch pierwszych, o ile sama, przez odpowiednie

zachowanie si spoeczestwa, ulegalizowan zostanie. Powo-
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dzenie Sejmu, który take bdzie musia tylko »odgadywa re-

wolucy«, zalene znowu bdzie od stopnia, w jakim potrafi

dostroi si do tego, czego kraj ode da i po nim si spo-

dziewa.

W epoce przedrewolucyjnej Sejm cay, trójosobowy, by
wprawdzie organom najwyszym, prawodawczym, ale ani kon-

stytucya nie bya jego dzieem, jeno samego Króla, ani dalsze

jej rozwinicie przez statuty organiczne nie leao w jego mocy.

Sejm mia wic w Królu potnego konkurenta, który wpra-

wdzie nie mia prawa sam cofn i zmieni przepisów konsty-

tucyjnych i organicznych, ale móg je samodzielnie »rozwija«;

który, dalej, wobec wtpliwych granic midzy zakresem ustaw^o-

dawstwa i rozporzdze, móg za pomoc swych »postanowie«

równie jako prawodawca wystpowa.
W zakresie spraw finansowych i budetowych, jeeli nie

konstytucya sama, to praktyka pitnastoletnia sprowadzia Sejm

do roli czynnika zbdnego, bez udziau którego Rzd potrafi

si obej wymienicie.

Jak w caoksztacie urzdze politycznych figura: Sejm, nie

utrzymaa si na stanowisku dominujcem, tak i w Sejmie ani

obie Izby, ani adna z nich z osobna roli tej nie zajy. Dalekomy
odbiegli od koncepcyi urzeczywistnionej w konstytucyi 3 maja,

gdzie Sejm by dwuizbowy, gdzie król by tylko przewodnicz-

cym Senatu i w tyme niejako utopionym, gdzie Izba Posel-

ska »jako wyobraenie i skad wszechwadztwa narodowego

bdzie wityni prawodawstwa«. Rzadko zgromadzane i na

krótki przecig czasu, pozbawione inicyatywy prawodawczej,

otoczone w swoich czynnociach bacznym nadzorem Rzdu,
nie nadaj bynajmniej Izby nawet tonu akcyi politycznej, ale co

najwyej, w oddalonych odstpach czasu, zdradz si z jak
skarg na naduycia lub naruszenia konstytucyi. Akcya twór-

cza jest w Rzdzie; w Izbach — jeeli nie ulego, to co naj-

wyej, bierny opór. Za pikn fasad Sejmu kryj si obie Izby,

przygniecione potn rk królewsk.

I oto przed temi samemi Izbami otwiera si nagle wietna

perspektywa: z roli skrpowanych organów pomocniczych przej
one maj do roli najwyszej, do roli uosobienia penowadnego
narodu.

Jeeli myl taka powstaje, co wicej, staje si rzeczywi-
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stoci, da si to wytumaczy tylko tern, e i Senat i Izba

Poselska, pomimo najtrudniejszych warunków, potrafiy nie uro-

ni niczego ze swej ukrytej energii wewntrznej, ani ze swojej

powagi moralnej wobec spoeczestwa. Senat, jako sd sejmowy

umia ochroni swoj niezaleno, Izba Poselska na skromniej-

szym terenie zdoaa cho zaznaczy od czasu do czasu swój

charakter reprezentacyjny. I oto zbieraj zapat. S one bd
co bd jedynymi wyszymi organami, które si ostay pomimo
dokonanego przewrotu — jedynymi, których urok moralny nic

nie ucierpia. Chodzi obecnie o to, by ten kapita narodowy
moralny przebi na monet prawnopolityczn, by oba te organy

uzbroi w jak najszersze uprawnienia.

Uniwersa Rzdu tymczasowego z 3 grudnia toruje drog
przyszemu ))Sejmowi«. Gdy ten raz si ujrzy zebranym, jak

kady uzurpator, pójdzie o wasnych siach. Nie krpujc si
istniejc Dyktatur, ani jakiemikolwiek wzgldami na drali-

wo Chopickiego, nie czyni obie Izby rónicy midzy ))ze-

braniem si na Sejma a ))otwarciem Sejmu«, zamieniaj si
z wasnego popdu w »zasiadajce«. Izba F^oselska, jak wyej,
uznaje rewolucy za narodow i wybiera sobie marszaka. Mniej-

sza o przesilenie, jakie ta stanowczo postpowania wywoa
niezwocznie w Dyktaturze. Chodzi przedewszystkiem o kwe-

sty zasadnicz, o usadowienie si w silnej pozycyi, o uchwy-

cenie w swe rce samego steru nawy pastwowej. Gdy raz

to bdzie dokonane, moe Sejm sobie pozwoli na ustpstwa

wobec Chopickiego; moe pod presy okolicznoci przyj po-

stawione przeze warunki; moe ustanowi now — tym ra-

zem z ramienia narodu — Dyktatur, a sam, czynic si przez

to zbdnym, zalimitowa si i zebranie swoje w przyszoci

czyni nawet zalenem od woli Dyktatora: wszystko, formalnie,

bdzie Sejmu dzieem, wynikiem uchway ))Izby Senator-
skiej i Izby Poselskiej, skadajcych Sejm Król.

Polskiego^. Abdykacya zreszt o tyle nie jest bezwzgldn,
e Sejm na czas limity pozostawia za sob deputacy sejmow,
której suy prawo sprowadzenia koca dyktatury przez mo-

no obioru w miejsce Dyktatora — innego Naczelnego Wo-
dza, w którym to wypadku Sejm ma zebra si automatycznie^

i rozpocz swoje czynnoci, gdy poowa czonków go skada-

jcych zgromadzon bdzie. Sejm wreszcie, a nie Dyktator, po-
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leca specjalnej komisyi wypracowanie manifestu do europej-

skiej opinii publicznej w celu usprawiedliwienia dokonanej re-

wolucyi.

Z aktu ustanowienia Dyktatury wypywaj dwie gówne
alternatywy: albo Chopicki odpowie nadziejom Sejmu i na-

rodu, i dziaa bdzie z ca energi w duchu ))celów rewolu-

cyi«, a wtedy Dyktatura, przez Sejm ustanowiona, pozostanie

a do ukoczenia zamierzonego dziea jedyn form polityczn

dziaania, a Dyktator jedynem, cho delegowanem, uosobieniem

walczcego o nowe warunki bytu narodu; albo te Chopicki

nie odpowie tym nadziejom, czy to nie akceptujc w caoci
programu rewolucyjnego, czy popierajc go z nieodpowiedni

energi — a wtedy Dyktatura ustanie i Sejm powróci do swych

praw czasowo odstpionych i ponownie obejmie rol kierowni-

cz. Z tych dwóch alternatyw bieg wypadków urzeczywistni

tylko drug. Chopicki, który wicej zaufa swym talentom dy-

plomatycznym, ni woy energii w dzieo uzbrojenia, bankru-

tuje sam w opinii publicznej; co wicej, kompromituje bezpo-

wrotnie tak zbawienn w nieuniknionej walce ide Dyktatury.

Znajdujc si w sprzecznoci z przyboczn Rad Narodow co

do dalszego kierunku powstania, podpisuje ju 7 stycznia uni-

wersa zwoujcy Sejm na 17 stycznia; w dziesi dni póniej,

czujc, i zaufanie w nim pokadane coraz bardziej si chwieje,

rezygnuje z Dyktatury i z Naczelnego dowództwa.

Dnia 19 stycznia 1831 r. zebrany Sejm rozpoczyna swoj
wielk sessy, któr ukoczy... razem z upadkiem rewolucyi.

Bez najmniejszego wahania ujmuje ponownie Izba Poselska

wraz z powolnym dla jej dziaa Senatem ster pastwowy,
a przedewszystkiem wadz urzdzajc, któr — wobec zdyskre-

dytowania Dyktatury i std mniejszego parcia opinii w jakim
okrelonym kierunku — moe sprawowa z wiksz swobod,
ni to byo na sessyi grudniowej. Wobec draliwego pytania,

które wci si nasuwa nieuleczalnym sceptykom, czy i o ile

konstytucya z r. 1815 jest dla obowizujc, Sejm kieruje si
czystym oportunizmem. Utrzymuje konstytucy w zasadzie,

aby nie potrzebowa improwizowa zbyt szeroko, ale usuwa
z niej i zmienia i zawiesza przepisy wedle tego, co mu si
wydaje wynikiem ))koniecznoci«, która nie jest niczem innem,

jak wyszym stopniem uytecznoci. Nie siga on zreszt po
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wadz urzdzajc bezwzgldnie; owszem zastrzega si nieje-

dnokrotnie, e nie pragnie nastpowa na prawa przyszego

Sejmu konstytucyjnego, majcego by kiedy zwoanym, po

uskutecznieniu nowych wyborów i w Królestwie i na Litwie

i Rusi. Uwaa wic swoj misy niejako za czasow, dopóki

czu si bdzie niezbdnym dla urzeczywistnienia rewolucyj-

nego programu, który sam zreszt rozszerzy. Ale za to w tej

fazie przejciowej. Sejm, jako taki — pomijajc skrupuy kilku

indywidualnych czonków — co do zakresu swoich atrybucyj

nie odczuwa adnych wtpliwoci.

A naród? Naród czyni jedne rzecz, rzecz wielk, rzecz

jedyn, jakiej Sejm ode oczekuje: naród sucha.

W ten sposób i dziki zbiegowi tych dwóch naraz okoli-

cznoci: zajcia panujcego stanowiska przez Sejm rewolucyjny

i poddania si jego wadzy ze strony ludnoci, urzdza si i Kró-

lestwo Polskie jako pastwo niepodlege.

Dawna miara legalnoci — konstytucya — znika; po-

wstaa miara nowa, nad tamte wysza, oparta ju jedynie na

uznaniu i posuszestwie narodu. T miar jest wola Sejmu —
wola niezwocznie przybrana w form prawnicz nowych praw,

nowych urzdze, dostosowanych do potrzeb otwierajcej

si epoki.

Ze w tyme samym czasie wieo wyemancypowana Pol-

ska prowadzi musi cik wojn o zdobycie dla swej niepod-

legoci uznania Mikoaja; e tem samem byt jej niezaleny

od pierwszej niemal chwili jest zakwestyonowany: nie prze-

szkadza to bynajmniej, i na przecig kampanii bdzie ona

pastwem niepodlegem, o wasnym, prawidowym Rzdzie,

o wasnej armii, o wasnych funduszach, a to dzieo zorgani-

zowania narodu i wyprowadzenia go z fazy chaosu zawdzi-

cza musi Sejmowi.

III. Jeeli sessy grudniow z roku 1830 (któr wypenio
unarodowienie rewolucyi, ustanowienie Dyktatury, wysadzenie

specyalnej komisyi celem uoenia manifestu i wybór deputacyi

sejmowej) uwaa bdziemy, jako epizod stanowicy pewn od-

rbn cao, dalsze dziaania Sejmu, w trzech mianowicie pier-

wszych tygodniach sessyi roku 1831, ugrupowane by mog
w nastpujce kategorye:
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A) w zakresie prawodawstwa tak urzdzajcego, jak zwy-

kego, powzito uchway sejmowe:

a) O sposobie pocztkowania, obradowania,
dyskutowania i przyjmowania projektów (ob. niej

str. 111—144). Uchwaa ta, cho pozornie zakrawa na regula-

min i zawiera istotnie kilka przepisów czysto formalnych, nie-

mniej ma znaczenie zasadnicze, o ile moc stanowienia praw
utrzymuje w rku Sejmu, wykluczajc jakkolwiek sankcy
czy prawo veto po stronie Rzdu; o ile temu Sejmowi zastrzega

prawo wyboru lub oddalenia osób Rzd skadajcych; o ile

dalej skada poruszone uprawnienia w Sejmie dwuizbowym,

nie odsuwajc Senatu od wspódziaania; o ile wreszcie szanuje

odrbno Izb sejmowych tylko wzgldnie i w pewnem sta-

dyum procesu legislacyjnego: wzgldnie, gdy przewiduje sze-

reg materyj, majcych by wnoszonemi wprost na posiedzenia

poczonych Izb i tame ostatecznie zaatwianemi; w pewnem
stadyum procesu legislacyjnego — gdy na wypadek rónicy

zda midzy obu Izbami, obradujcemi odrbnie nad zwykymi
przedmiotami, kae im czy si na wspólnem posiedzeniu

i tam rozstrzyga prost wikszoci gosów, co oczywicie wy-

chodzi na niekorzy znacznie mniej licznego Senatu.

h) O wadzy Naczelnego Wodza (ob. niej str.

163— 169). Uchwaa ta powierza Naczelnemu Wodzowi, obok

innych atrybucyj, kierunek siy zbrojnej, nominacye do stopnia

pukownika i prawo prezenty na stopnie wysze, decyzy
o wszystkiem, co si ciga do obrony kraju, pomnoenia, uzbro-

jenia, ubioru i ywnoci wojska, wreszcie gos stanowczy w Rz-
dzie, co si rzeczy wojennych dotyczy.

c) O Rzdzie (ob. niej str. 253— 369). Uchwaa ta sta-

nowi kamie wgielny w caej budowie prawno- politycznej

niepodlegego Królestwa Polskiego. W stosunku do konstytucyi

z r. 1815 uznaje odtd za nieobowizujce, a v/ic znosi zu-

penie te jej przepisy, które si odnosz do zwizku z Rosy
i teje Cesarzem (art. 1— 10), do rejencyi (art. 48—62), do zasia-

dania w Senacie ksit krwi ces.-królewskiej (art. 108); za-

wiesza na czas bezkrólewia, a do wyboru nowego króla,

przepisy traktujce o Królu (art. 35—47), o Namiestniku i o Ra-
dzie Stanu (art. 63—75), o Wydziaach rzdowych (art. 76, 77

i 81) i wszelkie artykuy, gdzie osoba Króla, jego familia lub
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ich prerogatywy s wzmiankowane; utrzymuje wszystkie

inne przepisy konstytucyi, statutów organicznych, praw i po-

stanowie, o ile przez uchway niniejszego Sejmu nadzwyczaj-

nego zmienionymi lub uchylonymi nie byy i jeszcze zmienio-

nymi lub uchylonymi nie zostan; zaprowadza, wreszcie, na

miejsce przepisów zawieszonych cay szereg nowych (art.

4— 14) przepisów, normujcych aparat rzdowy tymczasowy.

W tej swojej dziaalnoci twórczej trzyma si linii wytycznych

nastpujcych: wadza królewska konstytucyjna — wadza rz-
dowa — zostaje podzielon midzy Sejm dwuizbowy a Rzd
Narodowy, odrbny od ministrów, którym suy tylko wadza
wykonawcza; system podziau midzy Sejm a Rzd polega na

przyznaniu z reguy atrybucyj królewskich Sejmowi, a wyj-
tkowo — Rzdowi, którego uprawnienia musz opiera si na

wyranym przepisie teje uchway. Rzd o tyle ma stanowisko

nierównorzdne, i wychodzi z wyborów przez Sejm, który

moe te go i usun, podczas gdy Rzd wobec Sejmu nie ma
adnych praw zwierzchnictwa; nie ma prawa mianowania se-

natorów, ani biskupów, ani prezesa Izby obrachunkowej, ani

Naczelnego Wodza, ani z reguy nawet jego zastpcy. Z wa-
dzy królewskiej przydzielono Rzdowi tak mao, e zastpca

ministra sprawiedliwoci susznie j zbagatelizowa (str. 274

—

275). Atrybucye jego sprowadzaj si do tego, e akta pu-

bliczne trybunaów bd wydawane w jego imieniu; e ma
obowizek ogasza prawa i postanowienia; e ma prawo usta-

nawiania oznak narodowych na monetach i stemplach; zawiera-

nia umów midzynarodowych z zastrzeeniem z reguy raty-

fikacyi Sejmu; rozrzdzania dochodami pastwa stosownie do

budetu przez Sejm zatwierdzonego; nominacyi urzdników;

uaskawiania, z wyjtkiem zbrodni stanu; nadawania dwóch naj-

wyszych klas krzya wojskowego. Nic dziwnego, e w tych

warunkach Sejm, jako reprezentant narodu i gówny spadko-

bierca wadzy królewskiej, uwaa bdzie, e majestat królew-

ski w nim raczej, ni w Rzdzie, spoczywa bdzie (por. art. 2

uchway nastpnej, str. 559).

d) O przysidze (ob. niej str. 452—505 i 531—562).

Uchwaa ta i z powodów merytorycznych i z powodów for-

malnych nie dosza do skutku tak atwo jak poprzednia; prze-

rabiana w Izbie Poselskiej, odrzucon zostaa przez Senat i do-
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piero, po uskutecznieniu w niej zmian na posiedzeniu Izb po-

czonych, przyjta. czy ona w sobie dwie róne materye:

z jednej strony, deklaracy co do formy Rzdu teoretycznie

uznanej dla Polski za najlepsz; z drugiej strony, przepisy o przy-

niesieniu przysigi (na miejsce tej, która bya wykonan kró-

lowi i jego nastpcy) — Sejmowi, przy którym teraz prawa

majestatu zostaj. Do przysigi przyczepiono matery trzeci:

akt przystpienia do powstania narodowego w^ ten sposób, i
w tych samych ksigach po województwach, powiatach i mia-

stach obie czynnoci miay by wasnorcznym podpisem za-

dokumentowane.

e) O ogoszeniu przez Rzd Narodowy niektó-

rych miejscowoci napadem zagroonych za b-
dce w stanie wojny (ob. niej str. 507—516). Uchwaa ta

wywoana wkroczeniem wojsk rosyjskich na terytoryum Kró-

lestwa, nietylko upowania Rzd Narodowy do czynienia za-

rzdze celem utrudnienia postpu lub odwrotu nieprzyjaciela,

choby z pogwaceniem praw o wasnoci i wolnoci osobistej,

ale uznaje za zdrad kraju opór przeciw tym zarzdzeniom,

tudzie ze strony urzdników pozostanie przez nich na swych

stanowiskach w czciach kraju przez nieprzyjaciela zajtych.

f) O kokardzie narodowej (ob. niej str. 516—520).

Uchwaa ta kae do polskiej barwy, biaej, przybra, z tytuu

powstania, barw ta herbu narodowego. Trzeci barw, nie-

biesk, odrzucono tak dla uniknicia analogii z rewolucy fran-

cusk, jak eby nie przesdza kwestyi prowincyj zabranych.

g) Projekt o porzdku wewntrznym Izby Po-
selskiej nie zosta w epoce, objtej niniejszym tomem, zaa-

twionym. Charakterystyczn jego cech byo to, e pod pozo-

rem wewntrznego regulaminu i w formie uchway jednej Izby

zawiera przepisy natury ))zewntrznej«, narzucajc Rzdowi
obowizek zwoania sejmików celem zapenienia powstaych
w Izbie wakansów; nadto przepisy o utracie mandatu przez

posa, który urzd patny przyj. Projekt ten odesano pono-

wnie do komisyi sejmowych. (520-531).

B) W zakresie wadzy rzdowej i wykonawczej dziaania
Sejmu przedstawiaj si jako:

a) Akta ukonstytuowania organów, w konstytucyi
lub powyszych uchwaach sejmowych przewidzianych, a wic
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obiór komisyi sejmowych (str. 89—94), obiór Naczelnego Wo-
dza (str. 99—108), obiór Prezesa i czonków Rzdu Narodo-

wego (str. 374—389).

h) Solenne deklaracje, odezwy, we wasnem
lub w imieniu narodu czynione. Tu naley manifest do

ludów europejskich, którego sporzdzenie postanowiono jeszcze

w grudniu, a którego brzmienie jednak dopiero w styczniu

uznano i polecono odesa obcym dworom (str. 55—64 i 96—99)

wraz z adresem Litwinów do Sejmu (str. 169— 177); odezwa
Sejmu do wojska, uchwalona nie w brzmieniu proponowanem
przez Marszaka, (str. 48—49) ale — uoonem przez Niemcewi-

cza (str. 179); synne owiadczenie o tronie wakujcym (str. 241—
245); odpowied na adres Litwinów (391—401), z okazyi której

poruszono tyle momentów ciekawych co do przyszego brater-

skiego stosunku do Litwy i Rusi; wreszcie patetyczna odezwa

Sejmu do narodu i przysiga wykonana w Izbie Poselskiej (str.

455—458).

c) Zarzdzenia w materyach wojskowych i skar-

bowych, zarzdzenia nieliczne wobec szerokich atrybucyj Na-

czelnego Wodza, a wic polecenie Rzdowi Narodowemu i Na-

czelnemu Wodzowi obmylenia stosownych rodków celem

utworzenia legii litewskiej i woyskiej i otworzenie Rzdowi
potrzebnego na to kredytu; udzielenie Rzdowi danego przeze

kredytu na potrzeby biece w wysokoci zp. 67,223.873 gr. 13

(str. 410-—433); odesanie do Naczelnego Wrodz petycyi w spra-

wie nieporozumie midzy starem wojskiem a nowem (str. 443

—

450), tudzie projektu do prawa o gwardyi honorowej (str.

506—507).

d) Akta kontroli nad dziaaniami rzdu z epoki
Dyktatury i Rzdu tymczasowego: czytanie sprawo-

zdania Deputacyi Sejmowej (str. 73—80), listów Chopickiego

do Cesarzewicza (str. 160—161) i do Cesarza (str. 180—182), czy-

tanie raportów rzdowych (str. 177— 179), odrzucenie oskare-

nia przeciw ministrowi Jelskiemu (str. 189— 194); czytanie ko-

respondencyi Rzdu z Cesarzem i relacyj Jezierskiego ze swej

missyi petersburskiej (str. 194—241).

C) W zakresie wadzy sdowej dwa drobne wypadki inter-

wencyi Izby Poselskiej: w sprawie posa Lubowidzkiego. oskar-

onego o uatwienie ucieczki swemu bratu (str. 68— 73, 80—88
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i 434) i w sprawie obelg, rzucanych na Sejm przez gazet

»Nowa Polska(( (str. 328—334).

Z suchego wyliczenia dziaa Sejmu okazuje si niemniej,

i jak wojsko polskie na swoim terenie, tak Sejm na swoim
zasuy sobie na to, aby go uwaa na równi z pierwszem za

bohatera walki o niepodlego narodu. Std te, naszem zda-

niem, i Dyaryusz jego czynnoci, wierne odbicie jego zbiorowej

fizyonomii, jego inteligencyi i energii politycznej, nie powinien

pozosta ródem obcem adnemu historykowi tej wietnej i bo-

lesnej epoki.

Micha Rostworowski.



Lista Senatorów Królestwa Polskiego
(w przeddzie wybuchu rewolucyi).

Biskupi:

Pramowski Adam, biskup pocki.

Burzyski Prosper, biskup sandomierski,

Komian Józef, biskup kaliski.

Dzicielski Marcelin, biskup lubelski.

Manugiewicz Mikoaj, biskup augustowski.

Gutkowski Jan Marcelli, biskup podlaski.

Wojewodowie

:

Zamoyski Stanisaw, hrabia ordynat, Prezes Senatu.

Sobolewski Walenty.

Czartoryski Adam, ksi.
Krasiski Wincenty, hrabia.

Mostowski Tadeusz, hrabia.

Grabowski Stanisaw, hrabia.

Czarnecki Feliks.

Grabowski Franciszek.

Miczyski Ignacy.

Jabonowski Maksymilian, ksi.
Radziwi Micha, ksi.
Hauke Maurycy, hrabia.

Potocki Stanisaw, hrabia.

Wodzicki Stanisaw, hrabia.

Kasztelanowie

:

Gliszczyski Antoni.

Nakwaski Franciszek.

Sierakowski Kajetan, hrabia.
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Kochanowski Micha.

Maachowski Stanisaw, hrabia.

Mciski Wojciech, hrabia.

Tarnowski Jan, hrabia.

Wodziski Maciej.

Kulikowski Wincenty.

Walewski Aleksander.

Ostrowski Antoni, hrabia.

Tyszkiewicz Tadeusz.

Bniski Aleksander, hrabia.

Poletyo Jan, hrabia.

Bronikowski Adam.
Wiszniewski Szymon.

Potocki Aleksander, hrabia.

Wichliski Piotr.

Potocki Micha, hrabia.

Rembieliski Wiktor.

Pac Ludwik, hrabia.

Sotyk Stanisaw.

Biekowski Antoni.

Lubomirski Józef, ksi.
Bieliski Jan Wadysaw, hrabia.

Lewiski Franciszek Ksawery.

Plater Ludwik.

Wonicki Micha.

Grabowski Tomasz.

Komian Kajetan.

Wielogowski Kasper.

ubieski Tomasz, hrabia.

Krasiski Józef, hrabia.

Dembowski Leon.



Lista o Posów i Deputowanych na Sejnn

roku 1831 sporzdzona.

Województwo Krakowskie.

Posowie z powiatów:

Kieleckiego, Teodor Slaski.

Jdrzejewskiego, Jan Hrabia Ledóchowski.

Miechowskiego, Ferdynand Walewski.

Skalmirskiego, Micha Walewski.

Krakowskiego, Józef Gostkowski.

Olkuskiego, Jan Bukowski.

Pileckiego, Jan Szymczykiewicz.

Lelowskiego, Jan Stojowski.

Szydowskiego, Andrzej Walchnowski.

Stopnickiego, Stanisaw Nowakowski.

Deputowani z okrgów gminnych:

Kieleckiego, Jan Mozalski.

Miechowskiego, Wadysaw Sotyk.

Olkuskiego, Franciszek Jaboski.

Stopnickiego, Jan Olrych Szaniecki.

Województwo Sandomierskie.

Posowie z powiatów:

Sandomierskiego, Cypryan Baczyski.

Staszowskiego, Józef Hrabia Ledóchowski.

*) Wedug urzdowego drukowanego wykazu. (P. W.).

Dyaryusz.



Opatowskiego, Antoni Libiszewski.

Soleckiego, Antoni Suchodolski.

Radomskiego, Franciszek Sotyk.

Kozienickiego, Andrzej Deskur.

Konieckiego, Roman Sotyk.

Opoczyskiego, Konstanty Swidziski.

Szydowieckiego, Gustaw Hrabia Maachowski.

Deputowani z okrgów gminnych:

Z miasta Sandomierza, Franciszek Chomentowski.

Radomia, Jan Pusztynika.

Sandomierskiego, Ignacy eleski.

Opatowskiego, Ludwik empicki.

Radomskiego, Jan Posturzyski.

Konieckiego, Jan Gratkowski.

Województwo Kaliskie.

Posowie z powiatów:

Kaliskiego, Teofil Morawski.

Wartskiego,

Koniskiego, Jan Nepomucen Gliszczyski.

Pyzdrskiego, Marcin Radoski.
Sieradzkiego, Stanisaw Kaczkowski.

Szadkowskiego, Rafa Pstrokoski.

Ostrzeszowskiego, Kazimierz Bartochowski.

Wieluskiego, Alojzy Biernacki.

Czstochowskiego Kantorbery Tymowski.
Piotrkowskiego, Wadysaw Hrabia Ostrowski.

Radomskiego, Ignacy Morzkowski.

Deputowani z okrgów^ gminnych:

Z Cyrk. 1. miasta Kalisza. Ernest Faltz.

2. Antoni Rembowski.
Z miasta Piotrkowa, Sebastyan Szymoski.
Z okrgu Kaliskiego, Antoni Jaksiewicz.

Koniskiego, Stanisaw Miczyski.
Sieradzkiego, Stefan Zotnicki.
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Z okrgu Wieluskiego, Józef Ziemicki.

Piotrkowskiego, Xawery Biedrzycki.

Województwo Lubelskie.

Posowie z powiatów:

Lubelskiego, Kalixt Morozowicz.

Lubartowskiego, Józef Jabonowski.

Kazimierskiego, Xawery Hr. Niesioowski.

Krasnostawskiego, Ignacy Bielski.

Chemskiego, Alojzy Hr. Poletyo.

Hrubieszowskiego, Józef Swirski.

Tomaszowskiego, Józef Chrzanowski.

Zamojskiego, Tomasz Baron Wyszyski.
Tarnogrodzkiego, Józef Rozenwerth,

Kranickiego, Felix Doliski.

Deputowani z okrgów gminnych:

Z miasta Lublina, Adam Fritsch.

Z okrgu Lubelskiego, Jan Kuczewski.

Krasnostawskiego, Pawe Cieszkowski.

Hrubieszowskiego, Wojciech Wgliski.
Zamojskiego, Andrzej Mazurkiewicz.

Województwo Pockie.

Posowie z powiatów:

Pockiego, Jan Turski.

Putuskiego, Pawe Grbczewski.

Lipnowskiego, Maryan Cissowski.

Mawskiego, Konstanty Witkowski.

Przasnyskiego, Wincenty Chemicki.

Ostrockiego, Stanisaw Barzykowski.

Deputowani z okrgów gminnych:

Z miasta Pocka, Ignacy Dembowski.

Z okrgu Pockiego, Kajetan Kozowski.
1*
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Z okrgu Mawskiego, Klemens Witkowski.

Ostrockiego, Wojciech Chobrzyski.

Województwo Mazowieckie.

Posowie z powiatów:

Warszawskiego, Alexander Szymanowski.

Boskiego, Konstanty Jezierski.

Czerskiego, Jan Rostworowski.

Stanisawowskiego, Szczepan winiarski.

Siennickiego, Stanisaw Hr. Jezierski.

Rawskiego, Jakób Okcki.

Brzeziskiego. Antoni Pliclita.

czyckiego, Franciszek Dbrowski.

Zgierskiego. Ignacy Starzyski.

Sochaczewskiego, Adam uszczewski.

Gostyskiego, Rudolf W^ieszczycki.

Orowskiego, Franciszek Trzciski.

Brzeskiego, Augustyn Subicki.

Kowalskiego, Józef Kretkowski.

Radziejowskiego, Józef Modliski.

Deputowani z okrgów gminnych:

Z cyrk. 1 miasta Warszawy, Józef Lubowidzki.

2 Jan Charzewski.

3 Jakób Piotrowski.

4

5 Józef Brinken.

6 Micha Piotrowski.

7 Walenty Zwierkowski.

8 J. Ces.Mo W. X. Konstanty.

Z okrgu Warszawskiego, Franciszek Woowski.
Stanisawowskiego, Xawery Czarnocki.

Rawskiego, Augustyn Morzkowski.

czyckiego, Wojciech Chodecki.

Sochaczewskiego, Antoni Zawadzki.

Gostyskiego, Walenty Zwann.

Kujawskiego, Wincenty Waszkiewicz.
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Województwo Podlaskie.

Posowie z powiatów:

Siedleckiego, Felix Markowski.

Wgrowskiego, Ludwik Bieniecki.

ukowskiego, Franciszek Zalewski.

Garwolmskiego, Jan Hr. Jezierski.

elechowskiego, Joachim Lelewel.

Bialskiego, Wadysaw Zawadzki.

osickiego, Ignacy Wyk.
Radzyskiego, Józef Hr. Maachowski.

Wodawskiego, Teodor Jasieski.

Deputowani z okrgów gminnych;

Siedleckiego, Franciszek Obniski.

ukowskiego, Felix Gumowski.

Bialskiego, Kalixt Mierzejewski.

Radzyskiego, Micha Dunin Borkowski.

Województwo Augustowskie.

Posowie z powiatów:

omyskiego, Antoni Bykowski.

Tykociskiego, Józef Hr. Starzeski.

Dbrowskiego, Jan Augustowski.

Biebrzaskiego, Franciszek Kisielnicki.

Seyneskiego, Kajetan Gawroski.

Kalwaryjskiego, Wincenty Gawroski.

Maryampolskiego, Jan Floryanowicz.

Deputowani z okrgów gminnych

omyskiego, —
Augustowskiego, Jakób Klimontowicz.

Seyneskiego, Antoni Kruszewski.

Kalwaryjskiego, Józef Winiewski.

Maryampolskiego, Wincenty Kruszewski.



Protokó') sesyi Sejmowej odbytej w dniu

18 grudnia 1830.

Dziao si w Zamku królewskim w Warszawie,

dnia 18 grudnia 1830 r. o godzinie 6-ej w wieczór.

Stosownie do Uniwersau ^) przez Rzd tymczasowy Króle-

stwa Polskiego na dniu 3-im grudnia 1830 r. wydanym, zwo-

ujcym Posów i Deputowanych i oznaczajcym, i w dniu

18-m grudnia maj si zgromadzi i oznaczy dzie otwarcia

Sejmu; zgromadziwszy si na dniu dzisiejszym Posowie i De-

putowani Królestwa Polskiego wezwali naprzód J. W. Wali-
chnowskiego. Posa Szydowskiego, aeby, jako najstarszy

1) Wedug rkopisu paryskiego, zgodnego zreszt, wbrew opinii Mo-

chnackiego, z »Odpisem urzdowym* ogoszonym drukiem przez Mar-

szaka Ostrowskiego, (ob. niej uwaga przy protokole z 20 Grudnia 1830),

z t jedynie rónic, i w rkopisie uwidocznione s równie nazwiska

posów z prowincyi zabranych. (P. W.).

^) »Rzd tymczasowy Królestwa Polskiego wszem wobec i kademu
»korau o tern wiedzie naley, wiadomo czyniemy: Zapatrzywszy si na

»artykuy 31 i 87 Ustawy Konstytucyjnej Królestwa Polskiego, tudzie na

• artykuy 90, 91 i 93 Statutu organicznego o reprezentacyi narodowej,

spostanowilimy zwoa obie Izby Sejmowe w stoecznem miecie War-
»szawie na dzie 18 grudnia roku biecego. Termin otwarcia jego b-
»dzie zawis od woli zebranych na Sejm Senatorów i reprezentantów na-

»rodu. Nage okohcznoci powoduj Rzd do ufania, i aczkolwiek na

Dtak blizki termin, Senatorowie, Posowie i Deputowani od gmin zebra
Dsi zechc*. Dan w Warszawie, dnia 3 Grudnia 1830 roku. Prezydujcy
Senator Wojewoda (podpisano) X. A. Czartoryski. — Pac. — Niemce-
wicz. — Lelewel. — Ostrowski. — Dembowski. — Zgodno z ory-

ginaem X. A. Czartoryski. (Ob. Kuryer Polski z 6 Grudnia r. 1830,

Nr. 353). (P. W.).



wiekiem, prezydowanie w Izbie obj raczy. Do czego przy-

chyliwszy si, zagai posiedzenie przymówieniem si, w któ-

rem wynurzy, i dawno Reprezentacya Narodowa nie bya
powoana do stanowienia w tak wanym i stanowczym wypa-

dku, bo teraz idzie o byt i wolno Ojczyzny naszej; jednali

mniema, i zagrzani mioci Ojczyzny, postpujc w jednoci

i zgodzie. Najwysza Opatrzno pobogosawi naszym zamia-

rom i ujrzymy Polsk woln i niepodleg. W tern wzniosy

si tysiczne gosy ))Niech yje Polska wolna i niepodlegaw.

Nastpnie przystpi JW. Prezydujcy do odczytania listy

obecnych Posów i Deputowanych, a z której gdy si oka-

zao, i kilku tylko Reprezentantów nie zdoao przyby na

dzisiejsze posiedzenie, tem samem do wszelkiego dziaania Izba

Poselska uwaaa si za upowanion.
Nastpnie JW. Prezydujcy dawa gosy Czonkom Izby,

którzy mówili tak za konstytuowaniem si w dniu dzisiejszym

Izby, jako te przeciw Jej konstytuowaniu si.

Zgodzia si Izba jednomylnie, i nadesza chwila, w któ-

rej Reprezentacya Narodowa powinna uzna pamitne dzieo

Rewolucyi, w dniu 29-m Listopada roku biecego zdziaane,

za dzieo Narodowe i dlatego Izba Poselska owiadczya i w Pro-

tokóle zapisa polecia, i Rewolucy w dniu 29-m Listopada

tak wietnie przedsiwzit za dzieo Narodu Polskiego przyj-

muje i uznaje; za mom tym, którzy j przedsiwzili z tak

wielkiem powiceniom si i mstwem, wdziczno caego Na-

rodu Polskiego owiadcza. Tutaj wzniosy si okrzyki »Niech

yje Polska wolna i niepodlega<(, wWdziczno Mom, któ-

rzy dla Jej sprawy krew i ycie powicili «.

Nastpnie postanowia Izba w dniu dzisiejszym uwaa
si za konstytuowan, za e narady swoje do dnia 21 b. m.

odkada. W tej chwili przybyo dwóch Senatorów, t. j.: J. O.

Ks. Radziwi, Senator Wojewoda, J. W. Leon Dembow-
ski, Senator Kasztelan, do Izby poselskiej, zapraszajc j do po-

czenia z Senatem.

Izba poselska owiadczya, i przyjmuje zaproszenie Senatu

JW. Prezydujcy wezwa Stanisawa Barzykowskiego, Posa
Ostrockiego, do spisania protokóu dzisiejszego posiedzenia

Nastpnie wniesionem zostao, i Izba Poselska przyst-

pi powinna do wybrania sobie Marszaka, i jednomylnie wy-
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krzyknitym zosta J. W. Wadysaw hr. Ostrówki, Po-

se Piotrkowski i gdy przez grono Reprezentantów przypro-

wadzony zosta do krzesa marszakowskiego, JW. Prezydu-

jcy zapyta si jeszcze raz Izby, czyli J. W. Posa Piotr-

kowskiego za swojego Marszaka wybiera, z owiadczeniem, i
kady nieprzychylajcy si zechce z miejsca powsta, gdy za
nikt przeciw temu wyborowi nie owiadczy si, przeto J. W.
Wadysawa hr. Ostrowskiego, Posa Piotrkowskiego, za Mar-

szaka Izby ogosi, a powinszowawszy Jemu tej dostojnoci,

z miejsca oddali si.

Izba podzikowaa J. W. Walichnowskiemu za prezydo-

wanie.

W tem zabra gos JW. Marszaek, owiadczy podzi-

kowanie Izbie za ten wietny dowód zaufania, zapewni, i
wszelkich usiowa z swojej strony przyoy do odpowiedzenia

godnie woonym na niego obowizkom; mio Ojczyzny b-
dzie jego bodcem, a szczcie jej jedynym celem. Zakoczy
za w te sowa:

»0 bodajby w tak wietnych widokach rozpoczte nasze

narady jak najpomylniejszym skutkiem uwieczone zostay,

a skad Izby bodaj powikszony zosta Brami Reprezentan-

tami z tych prowincyi polskich, które pod obc przemoc
zostajce.

Nastpnie tene JW. Marszaek wniós, i poniewa Skarb

Publiczny ma teraz wydatki wane, bo dotyczce si obrony

kraju, przeto Izba zrzecze si zapewne wszelkich wydatków
na jej utrzymanie z Skarbu Publicznego, dla uniknienia za wszel-

kiej okazaoci sam owiadcza, i piechot na sessy przybywa
bdzie, gdy konie wszystkie oddaje do wojska. Izba Poselska

do chwalebnego wniosku tego przychylia si.

Nie by jeszcze koniec powice si J. W. Marszaka,

rzek on jeszcze dalej: wPoniewa Skarb Publiczny ma teraz

rozliczne wydatki, przeto ja z mojej strony skadam na otarzu

Ojczyzny 30.000 zp. w listach zastawnych.

I tutaj zapisay si z ofiarami nastpujce osoby:

J. W. Stanisaw Jezierski, w listach zastawnych . zp. 30.000

Pawe Cieszkowski, w listach zastawnych . 20.000

Micha Piotrowski, w listach zastawnych . 10.000

Subicki, w listach zastawnych 18000
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J. W. Niesioowski, w listach zastawnych . . . zp. 15.000

Deskur, w listach zastawnych 6.000

Swidziski, w listach zastawnych .... 6.000

Ledóchowski Jan 1.000

empicki, w listach zastawnych 2.000

Zwierkowski, w gotowinie 1.000

Wyk, w gotowinie 2.000

i to natychmiast w rce J. W. Marszaka

zoy i dwa konie.

Dembowski, w listach zastawnych .... 1.000

i par koni.

Woowski, w listach zastaw^nych .... 5.000

Borkowski, w listach zastawnych .... 2.000

Sotyk, 10.000 Lanc.

Maciej hr. Starzyski, obywatel z kraju pol-

skiego pod panowaniem Rosyjskiem b-
dcego 18.000

JW. Gustaw Maachowski i Zwierkowski wnieli, aeby pro-

tokó dzisiejszego posiedzenia przez wszystkich Czonków pod-

pisany zosta; wniosek ten Izba jednomylnie przyja.

JW. Marszaek wezwa na Sekretarza Sejmowego J. W.
Ksawerego Czarnockiego, Deputowanego okrgu Stani-

sawowskiego.

Nastpnie zasolwowa sesy i zgromadzenie si na dzie

21 b. m. na godzin 8 naznaczy. Poczem Izba Poselska udaa
si do Senatu wskutek zaproszenia.

(Podpisano:)

Wadysaw Hrabia Ostrowski, marszaek.

Andrzej Rufin Walchnowski, prezydujcy.

Teodor Slaski.

Jan Hrabia Ledóchowski.

Ferdynand Walewski.

Micha Walewski.

Jan Bukowski.

Jan Szymczykiewicz'

Jan Stojowski.

Stanisaw Nowakowski.

Wadysaw Sotyk.

Franciszek Jaboski.
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Jan Olrych Szaniecki.

Cypryan Baczyski.

Józef Hr. Ledochowski.

Antoni Libiszowski.

Antoni Suchodolski.

Franciszek Sotyk.

Andrzej Deskur.

Hrabia Roman Sotyk, Regimentarz.

Konstanty Swidziski.

Gustaw Hr. Maachowski, Dow.Gw. W. S.

Franciszek Chomtowski, Deput. z Miasta Sandomierza.

Jan Puszty nika, deputowany Miasta Radomia.

Ignacy eleski, deputowany z okrgu Sandomierskiego

i Staszowskiego.

Ludwik empicki, deputowany okrgu Opatowskiego

i Soleckiego.

Jan Posturzyski, deputowany okrgu Radomskiego.

Jan Gratkowski, deputowany z okrgu Konieckiego

Teofil Morawski, Pose Kaliski.

Jan N. Gliszczyski, Pose Koniski.

Marcin Radoski, F^ose Pyzdrski.

Rafa Pstrokoski.

Kazimierz Bartochowski.

Alojzy Biernacki.

Antoni Rembowski.

Morzkowski Ignacy.

Kantorbery Tymowski.

St. Miczyski.
Ernest Faltz.

Józef Ziemicki.

Xawery Biedrzycki.

Sebastyan Szymoski.
Antoni Jaksiewicz.

Stefan Zotnicki.

Stanisaw Kaczkowski, Pose Sieradzki.

Kalikst Morozewicz, Pose powiatu Lubelskiego.

Xawery Niesioowski, Pose pow. Kazimierskiego.

Ignacy Bielski, Pose powiatu Krasnostawskiego.

Alojzy Hr. Poletyo, Pose powiatu Chemskiego.
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Tomasz Baron Wyszyski, Pose Zamojski.

Józef Rozenwerth, Pose powiatu Tarnogrodzkiego.

Feliks Doliski, Pose powiatu Kranickiego.

Adam Fritsch, Deputowany Miasta Lublina.

Józef Chrzanowski, Pose powiatu Tomaszowskiego.

Jan Kuczewski, Deputowany Lubelski.

Pawe Cieszkowski, Deputow. okrgu Krasnostawskiego.

Andrzej Mazurkiewicz, Deputow. okrgu Janowskiego.

Jan Turski, Pose powiatu Pockiego.

Pawe Grbczewski, Pose powiatu Putuskiego.

Maryan Cissowski, Pose powiatu Lipnowskiego.

Konstanty Witkowski, Pose powiatu Mawskiego.

W. Chemicki, Pose powiatu Przasnyskiego.

Barzykowski, Pose Ostrocki.

Ignacy Jelita Dembowski, Deputowany miasta Pocka.

Kajetan Kozowski, Dep. z okr. Pockiego i Putuskiego.

Wojciech Chobrzyski.

A. Szymanowski.

Konstanty Jezierski.

Jan Nep. Rostworowski P. Czerski.

Jakób Okcki.

J. Starzyski, Pose Zgierski.

Stanisaw Hr. Jezierski.

Antoni Plichta, Pose Brzeziski.

Franciszek Dbrowski, Pose czycki.
Adam uszczewski, Pose powiatu Sochaczewskiego.

Rudolf Wieszczycki, Pose Gostyski.

Fra. Trzciski, Pose Orowski.

Augustyn Subicki, Pose powiatu Brzeskiego.

Józef Kretkowski, Pose powiatu Kowalskiego.

J. Modliski, Pose powiatu Radziejowskiego.

Józef Lubowidzki, Deput. Cyrk. I. Miasta Warszawy.

Jan Charzewski, Deput. Cyrk. 11. Miasta Warszawy.

Józef Brinken, Deput. z gminy V. Miasta stó. Warszawy.

Micha Piotrowski, Deput. z gminy VI. Miasta Warszawy
Walenty Zwierkowski, Deput. VII. Miasta S. Warszawy.

Franciszek Woowski, Deput. Obw. Warszawskiego.

Xawery Czarnocki, Deput. okrgu Stanisawowskiego, Se-

kretarz Izby poselskiej.
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August Morzkowski, Deputowany Rawski.

Wojciech Chodecki, Deput. Obw. czyckiego.

Antoni Zawadzki, Deputowany Sochaczewski.

Walenty wan, Deputowany Gostyski.

Wincenty Waszkiewicz, Deputowany Kujawski.

Wadysaw Zawadzki, Pose Bialski.

Feliks Markowski.

Ludwik Bieniecki, Pose Wgrowski.
Franciszek Zaleski, Pose ukowski.

Joachim Lelewel.

Ignacy z Wielkiej Rudy Wyk, Pose osicki.

Jozef Hr. Nacz Maachowski, Pose Radzyski.

Fr. Obniski, Deputowany Siedlecki.

Felix Gumowski, Deputowany ukowski.

Teodor Jasieski, Pose Powiatu Wodawskiego.

Bykowski, Pose omyski.
Józef Hr. Starzeski, Pose Tykociski.

Jan Augustowski, Pose Dbrowski.

Jan Fioryanowicz, Pose Maryampolski.

Franciszek Kisielnicki, Pose Biebrzaski.

Winc. Gawroski, Pose Kalw^aryjski.

Józef Wiszniewski, Deput. Kalwaryjski.

Klemens Witkowski, Deputowany Mawski.

Józef wirski, Pose Powiatu Hrubieszowskiego.

Jakób Piotrowski, Deputowany.

Wojciech Wgleski, Deput Okrgu Hrubieszowskiego.

Szczepan winiarski, Pose Pow. Stanisawowskiego.

Jan Kanty Mozalski, Deputowany Krakowski.

L. S. Za wasnorczno podpisów

Marszaek Sejmu, Wadysaw Hr. Ostrowski.

Sekretarz Sejmowy, Xawery Czarnocki, Deputowany Okrgu
Stanisawowskiego.

Niektórzy z nieobecnych posów dopenili podpisów na

posiedzeniu Izby Poselskiej z dnia 19 Stycznia r. 1831, (patrz

Akta posiedze z miesica Stycznia 1831 r.).

Narcyz Hrabia Olizar ^).

*) Poczynajc od Narcyza Olizara, nastpuj nazwiska przedstawicieli

(mniej lub wicej dowolnie) wybranych w prowincyach zabranych. (P.W.).
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Xawery Godebski.

Stanisaw Hr. Worcell.

Xawery Sabbatyn.

Jakób Malinowski.

J. Bohdan Zaleski.

Aleksander Jeowicki, Pose Powiatu Hajsyskiego.

Józef Bocza Tomaszewski.

Daniel Tchorzewski.

Wincenty Tyszkiewicz, Pose Powiatu Skwyrskiego.

Amancyusz Zarczyski. Pose Pow. Winnickiego.

Herman Potocki, Pose Machnowiecki.

Henryk Nakwaski, Pose Bracawski.

Eugeni Subicki, Pose Brzeski.

Micha Gostkowski.

Wiktor uniewski.

Teodor Morawski, Deputowany Kaliski.

Alexander Bernatowicz.

Kochanowski Hieronim.

Karol Ursin Niemcewicz.

Józef Kaszyc.

Eugeniusz Breza.

Cezary Hr. Plater, kapitan, Pose Pow. Wileskiego.

W. Hr. Plater, Pose Powiatu Wileyskiego.

Alexander Wielopolski.

Jan J. Karwowski, Pose Powiatu Biaostockiego.

Ludwik Zambrzycki, Pose Powiatu Brasawskiego.

Walerjan Pietkiewicz, Pose Sucki.

Adam Koyszko, Powiatu Upickiego.

Antoni Przeciszewski, Pose Rosieski.

Ludwik Pietkiewicz, Pose Powiatu Wikomierskiego.

Zienkowicz Józef, Pose Powiatu Oszmiaskiego.

Huszniewicz Antoni, Pose Powiatu Boryssowskiego.
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Posiedzenie O z dnia 20. Grudnia 1830.

Dziao si na posiedzeniu Izby Poselskiej% dnia

20 Grudnia 1830 roku.

Lubo na posiedzeniu przygotowawczem Izb Seymowych

w dniu 18. b. m. odbytem, te Izby iednozgodnie zaraz w zasia-

dajce zamieniy si, i rewolucy w dniu 29 Listopada r. b.,

chwalebnie w stolicy rozpoczt, za narodow uznay i usan-

kcyonoway; a przytem posiedzenie swe, na którem Jenera

Chopicki, uroczycie, Dyktatur objt, stosownie do odezwy

swey z dnia 5 Grudnia r. b. za otwarciem Sejmu, zoy mia,

do dnia 21. m. i r. b. odroczyy; gdy przecie tene Dyktator,

z religiyn skrupulatnoci, zaraz po zebraniu si Izb Seymo-

wych, niezwocznie przyrzeczeniu swemu zadosy uczyni,

i urzd Dyktatora przez urzdowe trzy akta na pimie,

do Prezyduicego w Senacie, do Marszaka Izby Poselskiey,

i do Rzdu Tymczasowego, wieczorem, okoo godziny iedyna-

stey dnia tego 18. Grudnia, zoy; a z td wynikao ogooce-

nie kraiu z Wadzy Naywyszey, i woyska z Naczelnie dowo-

dzcego— ; tak przeto Prezyduicy w Senacie, iako i Marsza-

ek Izby Poselskiey, widzieli si zmuszonymi do niezwocznego

zwoania Izb na dzie 20. b. m. i r. na godzin 8 rano, o któ-

rey Izba Poselska zebrawszy si, czynno sw rozpocza, iak

nastpnie.

JW. Marszaek zaprosi arbitrów do oddalenia si z mieysc

dla Posów przeznaczonych, i wezwa JW. Sekretarza do od-

czytania listy obecnoci. — Byli obecnemi nastpujcy:

Z Woiewództwa Krakowskiego Po s owi: JJWW. Teo-

dor Slaski. Jan Hrabia Ledochowski. Ferdynand Walewski. MichaJ Walew-
ski. Jan Bukowski. Jan Szymczykiewicz. Jan Stoiowski. Andrzóy Wal-
chnowski. Stanisaw Nowakowski.

*) Wedug druku p. t. Protokó Posiedze Izby Poselskiej
Królestwa Polskiego w dniach 18. i 20. Grudnia 1830. roku od-
bytych pod lask J. W. Wadysawa Hr. Ostrowskiego, posa
powiatu Piotrkowskiego. Warszawa w Druk. Galzowskiego, 1881.

Stron. 8-91. (P. W.).
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Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Franci-

szek Jaboski. Olrych Szaniecki.

Z Woiewództwa Sandomirskiego Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski. Józef Hrabia Ledochowski. Antoni Libiszewski. Antoni

Suchodolski. Franciszek Sotyk. Andrzy Deskur. Roman Sotyk. Kon-

stanty Swidziski. Gustaw Hr. Maachowski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Woiewództwa Kaliskiego Posowie: JJWW. Teofil Mo-

rawski. Jan Nepomucen Gliszczyski. Marcin Radoski. Rafa Pstrokoski.

Kazimierz Bartochowski. Aloyzy Biernacki. Kantorbery Tymowski. Wady-
saw Hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Antoni Rembowski, Sebestyan

Szymoski. Antoni Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Stefan Zotnicki.

Józef Ziemicki. Xawery Biedrzycki.

Z Woiewództwa Lubelskiego Posowie: JJWW. Kalixt

Morozowicz. Xawery Hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Aloyzy Hr. Poletyo.

Józef Swirski. Józef Chrzanowski. Tomasz Baron Wyszyski. Józef Rozen-

werth. Felix Doliski.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Jan Kuczewski. Pawe Ciesz-

kowski. Woyciech Wgliski. Andrzey Mazurkiewicz.

Z Woiewództwa Pockiego Posowie: JJWW. Jan Tur-

ski. Pawe Grbczewski. Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Win-
centy Chemicki. Stanisaw Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kaietan Kozowski.

Klemens Witkowski. Woyciech Chobrzynski.

Z Woiewództwa Mazowieckiego Posowie: JJWW. Ale-

xander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Stanisaw

Hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franciszek Dbrowski. Ignacy

Starzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczycki. Franciszek Trzciski.

Augustyn Subicki. Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Józef Lubowidzki. Jan Charzewski. Jakób

Piotrowski. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woo-
wski. Xawery Czarnocki. Augustyn Morzkowski. Woyciech Chodecki. An-

toni Zawadzki. Walenty Zwa. Wincenty Waszkiewicz.

Z Woiewództwa Podlaskiego Posowie: JJWW. Felix

Markowski. Ludwik Bieniecki. Franciszek Zalewski. Joachim Lelewel.

Ignacy Wyk. Józef Hr. Maachowski. Teodor Jasiski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Felix Gumowski.

Z Woiewództwa Augustowskiego Posowie: JJWW.
Antoni Bykowski. Józef Hr. Starzyski. Jan Augustowski. Franciszek

Kisielnicki. Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Winiewski.

Wincenty Kruszewski.
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Po skonfrontowaniu obecnych, JW. Marszaek zagai po-

siedzenie w ten sposób:

Przewietna Izbo Poselska!

))Dwa nader wane przedmioty rozwadze waszey, Do-

stoyni Mowie, przedstawi mam sobie za obowizek. Pierw-

szym iest odczytanie i podpisanie protokóu sessyi naszey

z dnia 18. Grudnia; sessyi, na wieki w dzieiach naszych pa-

mitney, gdymy na niey, odgosem iednomylnym powstanie

stolicy, które w mgnieniu oka iak pyn elektryczny caego kraiu

ludno wzruszyo, za rewolucy Narodu Polskiego uznali. —
Drugim za obrad naszych przedmiotem, równie wanym, a le-

szcze nagleyszym, jest: postanowienie Naczelnika wadzy rz-

dowey i woyskowey. — Gdyby Seym teranieyszy te dwie

tylko okolicznoci stanowczo zaatwi, iuby po sobie zostawi

przewane skutki, z których bogiego wpywu naypónieysza

nawet potomno niezliczone odnosi bdzie korzyci. — Na-

dalimy iu bowiem sankcy, organem Reprezentacyi, iedno-

czesnemu i iednozgodnemu powstaniu Narodu, — wadz za
w dzielne powierzon rce, uwieczylibymy szlachetne wysi-

lenia szczliwie rozpocztey rewolucyi. Stan by na iey czele

z wasnego popdu m, przez cnoty obywatelskie, przez woy-

skowe talenta, przez stao charakteru, nad wszystkie pochway
wyszy.

Z przeraeniem uyrzelimy wczoray, i wicie dotrzymu-

ic przyrzeczenia, przy obiciu wadzy Dyktatorskiey danego,

zoy zaraz po otwarciu Seymu to Dyktatorstwo, z niezliczo-

nemi dla kraiu korzyciami przez Niego dotd piastowane.

Wrócenie Mu tey wadzy iest teraz naynagleysz potrzeb, bo

Woysko nasze, mdrym Jego, i wczenie na przyszo wyda-

nym rozporzdzeniom poruczone, zostaie bez wodza, a ma
przed sob gronego nieprzyiaciela. Odómy wic na koniec

dzisieyszey sessyi odczytanie i podpisanie iu gotowego proto

kou, ostatniey; a zaczniymy od tego, co nieodzowna i naga
wymaga konieczno, od zwrócenia Jeneraowi Chopickiemu
wadzy Dyktatorskiey.

»W nadzwyczaynych razach, godzi si pospolity porzdek
rzeczy przewróci i do nadzwyczaynych udawa si rodków.
Przedstawiam wam tuproiekt do uchway, w którem widzicie tra-
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fn kombinacy poczone, potg iednoci caey wadzy z mo-

noci pooenia iey tamy kadego czasu, iakby tylko nadzie-

iom Oyczyzny nieodpowiadaa. Raczcie iey sucha z uwag,
lecz powiedzcie sobie, Szanowni Koledzy, i iako wypyw myli
nieugitego ma, albo i cakiem przyimiecie, albo cakiem
odrzucicie. Wyniknie z td ta korzy, i skracaic dyskussy,

prdzey staniemy u celu. — Wzywam JW. Sekretarza do od-

czytania proiektu uchway.

JW. Sekretarz czyta co nastpuie:

Projekt do Uchway.

Izba Poselska Królestwa Polskiego

))Zwaywszy nadzwyczayne pooenie, w lakiem kray wsku-

tek chwalebnie rozpocztey na dniu 29. Listopada r. b. rewo-

lucyi w obecney chwili si znayduie;

Zwaywszy nago potrzeby nadania wadzy Naczelney

tey sprystoci i siy, któreby woiennemu stanowi odpo-

wiaday;

Zwaywszy nakoniec rkoimie, iakie nieskaony charakter

i wysokie talenta byego Dyktatora, Jeneraa Józefa Chopi-

I ckiego, sprawie narodowcy przedstawiaa:

Postanowia i stanowi co nastpuie:

1. Jenera Józef Chopicki otrzymuie wadz naywysz
i nayrocigleysz, z którey sprawowania do adney
odpowiedzialnoci pociganym byd nie moe, i miano-

wany zostaie Dyktatorem.

2. Wadza Dyktatorska koczy si, skoro j Dyktator sam
z siebie zoy, albo skoro Deputacya Seymowa, w spo-

sób, nastpnym artykuem opisany, wyznaczona, obie-

rze w mieysce Dyktatora, innego Naczelnego Wodza,

i skoro Wódz ten dowództwo nad Woyskiem obeymie;

od tey chwili Dyktator od wszelkich zgoa obowizków
uwolnionym zostaie.

3. Deputacya, o którey w artykule poprzedzaicym mowa,
skadai: Prezyduicy w Senacie i dwóch Senatorów

przez niego wybranych — tudzie Marszaek Izby Po-

selskiey i trzey Czonkowie jey, przez Marszaka do

tego powoani.

Dyaryusz. 2
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4. W przypadku mierci Dyktatora, lub skoczenia si

iego Wadzy, Seym rozpoczyna swoie czynnoci, skoro

tylko poowa czonków go skadaicyci zgromadzon
bdzie.

5. Dyktator wybierze podug zdania swoiego czonków
do skadu Rzdu.

6. Seym natychmiast, po wydaniu obecney uchway, za-

limitowanym zostaje i podczas trwania Dyktatury tylko

po zwoaniu go przez Dyktatora odbywa si moe.
Wykonanie ninieyszey uchway Seymowey wszystkim

wadzom dotychczasowym, Dowódzcom Siy zbroyney i wszy-

stkim prawym Polakom polecamy.

Niech yie Oyczyzna!«

Nastpnie JW. Marszaek zakoczy temi sowy swoie

zagaienie:

Reprezentanci Narodu Polskiego!

))Ufaycie Mowi, który, nieograniczoney daic wadzy,
sam podaie wam rodek zniweczenia takowey w kadym cza-

sie. Ufaycie Mu, gdy jego imi postrachem iest Moskali, a zwy-

ciztwa—wrób dla walecznych naszych zastpów. Ufaycie Mu,

gdy zawsze od osobistych wzgldów daleki, niepodlegoci

i ycia cichego lubownik, z niewaciwey ambicyi wyzuty, le-

eli si wystawia w wieku, w którym iu miy spoczynek, na

trudy i niebezpieczestwa: czyni to jedynie dla tego, i nay-

czystszey mioci Oyczyzny ogie tak silnie jego, iak nasze

serca zagrzewa.

Wzywam teraz Szanownych Kolegów, yczcych sobie

gos zabiera, aby si zapisa raczyli:<(

Po zapisaniu si, zabra gos JW. Teofil Morawski:

))Drogie nam wszystkim s swobody kraiowe, bo goto-

wo do obrony ich przeciwko tym, którzy nam ie chcieli zo-

stawi na papierze, przekonywa dostatecznie, iak wysoko ta-

kowe ceniemy; lecz drosze nad wszystko — istnienie Oyczy-
zny. Chcemy powici cz tych swobód dla ocalenia bytu

narodowego, lecz powimy i na drodze, iaka ucywilizowa-

nemu przystoi narodowi, ieeli pragniemy, aby narody cywi-

lizowane czynnie wspary usiowania nasze. W tem przekona-

niu, powayem si z pomoc kilku Kolegów, równie o los i ho-
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nor Narodu troskliwych, utworzy proiekt, do ograniczenia wa-
dzy Naczelnika Narodu, do którego odczytania przystpuj*.

Proiekt do uchway podany przez

JW. Morawskiego.

1. Wszelka wadza wykonawcza i administracyjna od

Naczelnika Narodu pochodzi.

2. Osoba Naczelnika Narodu iest wita i nietykalna.

3. Wszystkie akta publiczne Sdów, Trybunaów i Ma-

gistratur iakich bd wydawane bd pod Imieniem

Naczelnika. Monety i stemple nosi bd oznaki przez

Niego wskazane.

4. Kierunek siy zbroyney w pokoiu i woynie, iako te
mianowanie Dowódzców i Officerów naley wycznie
do Naczelnika Narodu.

5. Naczelnik Narodu rozrzdza dochodami pastwa, sto-

sownie do uoonego budetu, przez siebie potwier-

dzonego.

6. Prawo zawierania traktatów i umów z obcemi mocar-

stw^ami w przedmiotach subsidii i wszelkiey pomocy

zachowane iest Naczelnikowi Narodu. Seym, iako wa-
dza Naród reprezentuica, zastrzega sobie prawo raty-

fikowania tyche ukadów pod wzgldem ustalenia przy-

szego bytu Polski.

7. Naczelnik Narodu mianuie Ministrów, Radzców Stanu,

Referendarzy, Prezesów Kommissyi Woiewódzkich, Pre-

zesów i Sdziów rónych sdownictw, tudzie wszyst-

kich innych urzdników administracyjnych, bd przez

siebie bezporednio, bd przez upowanione do tego

od siebie wadze.

8. Naczelnik Narodu mianuie Arcybiskupów i Biskupów

rónych wyzna, Suffraganów, Praatów i Kanoników,

o ile ci mieysca w Senacie nie mai.
9. Prawo uaskawienia zachowane iest wycznie Naczel-

nikowi Narodu, który iest mocen darowa, lub zamie-

ni kar.

10. Do Naczelnika Narodu naley ustanowienie, urzdzenie

i rozdawnictwo orderów cywilnych i woyskowych.
2*
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11. Naczelnik Narodu, w obliczu Izb poczonych, wykona

nastpujc przysig:

»Przysigam i przyrzekam przed Bogienn: i urzd móy
))sprawowa bd z caenn powiceniem si dla sprawy

))Narodu Polskiego, iego rzeczywistey niepodlegoci

»i wolnoci, oraz, e stosowa si bd do Aktu, wa-
))dz Naczelnika Narodu stanowicego, i zo i Sey-

»mowi, który mi i powierzy, po upywie okrelonego

»czasu «.

12. Wszelkie rozkazy, postanowienia Naczelnika Narodu

powinny byd zawiadczone podpisem Ministra Wy-
dziau, który bdzie odpowiedzialnym za wszystko, co

by te rozkazy, lub postanowienia obeymowa mogy
przeciwnego prawom kraiowym.

13. Na przypadek mierci, niewoli lub gwatowney sabo-

ci Naczelnika, Jenera naystarszy co do rangi suby,
a obecny w Woysku, za spraw Narodu walczcem,

obeymie tymczasowe dowództwo nad woyskiem a do

dalszego w tey mierze rozporzdzenia Seymu.

14. Stosunki Naczelnika Narodu z Seymem, Seym osobnem

prawem oznaczy.

Skoro JW. Kaliski zakoczy rzek JW. Marszaek: Niechay

to umieszczonem bdzie w protokóle iako lad myli JW.
Posa Kaliskiego, ale pierwszym tylko wnioskiem, iako dyskus

sy poddanym, zaj si powinnimy.

JW. Morawski : » Ja iednak dam, aby gosowano, i aeby
Izba obiawia swoie zdanie co do moiego proiektu.

JW. Franciszek Sotyk: »W tak przewaney kolei, w iakiey

si znayduie Oyczyzna nasza, materya, któr dzi rozbieramy,

iest naywyszey wagi, bo idzie o sposób zbawienia Oyczyzny,

bo idzie o utracenie, lub wietne odzyskanie drogich nam swo-

bód, bo idzie o saw narodow, o saw Imienia Polskiego,

z którego wydziedziczemy na zawsze, lub zostawiemy t nay-

drosz spucizn potomkom naszym. Tak iest, Szanowni Pano-

wie, iedyne to zapytanie, czy Dyktator ma zosta przy dzisiey-

szych attrybucyach? czy w nich byd ograniczonym? Zapyta-

nie to, mówi, iest tak stanowczem, e od rozstrzygnienia onego
moe pomylno lub upadek Oyczyzny zalee bdzie. Kady
z was obraduicych. Zacni Mowie, gruntownem rozwaeniem
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tey rzeczy, oceni pooenie nasze i potrzeb poczenia w ie-

den punkt wadzy, któraby w iedney chwili stanowic, moga
wykona wielkie pomysy. Przez to poczenie uczyni si za-

dosyd gwatownym potrzebom kraiu i obronie Oyczyzny, na

tey drodze niewtpliwe s zwycistwa, a te ustal losy

Oyczyzny i rozpromienia nowym blaskiem saw Imienia

Polskiego.

Pierwsza chwila ogoszenia Jeneraa Chopickiego Dykta-

torem bya dowodem owey niesychaney ufnoci tak ogólney

dla niego, e iak iskra elektryczna uderzya wszystkie serca,

a zaiste, czyli to zaufanie nie iest godem przyszego powo-

dzenia? Kilka dni dopiero zarzdów Dyktatora, a iu dzielne

widziemy skutki. Wszystko w porzdku, w karnoci, Woiewódz-
twa uzbroione, hufce ochotników nowe szeregi tworzce, admi-

nistracya wewntrzna spryciey, iak dawniey, sprawowana,

waleczne Woysko w porzdku, zaopatrzone we wszystko, ci-

gnie w pole przekonane, e przy witey sprawie i pod prze-

wodnictwem tak dowiadczonego Wodza, po zbieranie laurów

dy ku nieprzyiacielowi. — Jakie wielkie powody, aby to, co

si zaczo tak dobrze, duey trwao; bo ieeli si do historyi

czy staroytney, czy nowszych czasów odwoamy, wiemy e
byli dyktatorowie, którzy naduywaic nieograniczoney wadzy,
stali si potworami rodzaiu ludzkiego. Lecz niknie obraz okru-

tnego Sylii przy wietnych imionach Fabiusza, Kamilla i innych.

Wreszcie, albo nie iestemy przeleci duchem czasu? czy nie-

czuiemy, e kto daje, ten odebra moe? niepoddaie si sam
Dyktator temu nacechowanemu obywatelstwem prawu?...

Ostatniemu to w naszym wieku udao si Napoleonowi, e ko-

losalnym swoim geniuszem zwyciywszy wszystko, wyniósszy
si nad wszystko, naduy swoiey wadzy, w kocu naduy
swoiey wielkoci, samego nawet szczcia naduy. Lecz dzi
szczliwy ten despota gdyby powsta, tysiczne tryumfy mógby
leszcze nad nieprzyiaciomi odnosi; lecz purpury samowadno-
ci przywdzia by mu niedano- — Takie iest rzeczywiste Eu-

ropy i nasze pooenie, obawa wic z adnego wzgldu miey-

sca tu niema. Ufno wszystkie uczucia zastpi winna. —
Wierzaycie, szanowni koledzy, e ta, obiawiona dla Dyktatora,

podniesie ufno wasnych si iego i wzniosych zdolnoci,

a przy ufnoci w Bogu przewidzie mona, e iak lud rzymski
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Dyktatora swego Fabiusza uczci imieniem ))tarczy oyczyzny«,

tak my naszego, po odniesionych zwycistwach, nazywa b-
dziemy » puklerzem Polski«.

JW. Franciszek Woowski w zabranym gosie tak mówi:
» Kiedy zgromadzonym na dni kilka przed otwarciem

Seymu reprezentantom Narodu owiadczonem zostao, i Cho-

picki, skadaic Dyktatur Seymowi, od tego Seymu adney
inney wadzy napowrót nieprzyimie, iak te sam wadz
Dyktatora, które sobie nada, ia pierwszy wystpiem przeciw

temu daniu, i atwo mi byo wykaza, i obok Rzdu Re-

prezentacyinego Dyktatura mieysca mie niemoe. — Zdania

moiego zmienia nieumiem i dlatego, iak byem, tak iestem do-

td przeciw Dyktaturze. — Lecz w iake trudnem znayduiemy

si pooeniu, gdy cise zastosowanie tey zasady w obecnych

okolicznociach mogoby wanie Oyczyzn o zgub przyprawi.

Stan na czele Woyska i Narodu m nieugitego charakteru,

którego ycie cae niezaprzeczonym jest dowodem, i adne
ponty dumy lub interessu nim niepowodoway; m, maicy
za sob opini publiczn, susznie dzi ))królow wiata« na-

zwan, i t ufno, i pod iego iedynie dowództwem Polacy

naylicznieyszym nawet nieprzyjacioom czoo stawi zdoai,

bo samo imi iego wzbudza u nieprzyiació postrach i uszano-

wanie. — Lecz nieszczcie chciao, eby ten bohatyr powzi
przekonanie, od którego odstpi niechce: i tylko z wadz
nieograniczon moe w olbrzymiem przedsiwziciu naszem

dopi zamierzonego celu. W tym stanie rzeczy mamy ra-

dzi? czy walczy? — Wybór niemoe by wtpliwym, bo

wszystko nam walczy i do ostatniey kropli krwi za drog
Oyczyzn przela nakazuie; a jak na przeszem posiedzeniu na-

dalimy wietney rewolucyi z dnia 29. Listopada r. b. pitno
wiekuistego zatwierdzenia przez reprezentacy narodow, tak

teraz, poruczaic losy nasze dowiadczonemu i cnotliwemu Wo-
dzowi, rewalucya ta unarodowion bdzie, iak iu ni staa si,

przez biegncych na wycigi, z niesychanym zapaem, w sze-

regi woyskowe wszystkich Polaków, z powszechnem hasem:
»dobi si niepodlegoci, lub zagrzeba w gruzach ukochaney
Oyczyzny, i y wolnemi, lub umrze«. I my. Reprezentanci

Narodu Polskiego, mielibymy osabia tak pikny zapa? osa-
bia t si moraln, która nas iedynie do zwyciztwa dopro-
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wadzi moe? Mamy ten tryumf gotowa dla wrogów naszych,

i w samym zawizku naychwalebnieszey rewolucyi na niesna-

skach domowych czas traciemy? Ah! raczey na gos silny Oy-

czyzny, o pomoc gwatown woaicy, gos, usuwajcy wszelkie

rozumowanie, zrzeczmy si naszego przekonania! Wszake Po-

lak, co widzc naruszone swoie swobody, nieulk si nawet

naywikszego w wiecie mocarza, niepotrzebuie take lka si

cnotliwego, i nieskazitelnego wspóziomka. Kocz tern ycze-

niem, ebymy wadz Dyktatorsk Jeneraowi Chopickiemu

na powrót oddali przy iednogosnym okrzyku: ))Niech yje Oy-

czyzna! niech yie Chopickilcc

Wtey chwili wzniosa publiczno poklask, a JW. Marszaek,

do niey gos zwracaic, rzek: wNiewolno publicznoci przez

okrzyki i oklaski wpywa na opini Izby«...

Daley tak mówi JW. Turski: » Dowiadczenie oyców naszych

uczy, do iakich klsk prowadzi rozdwoiona wadza. W chwilach

niebezpieczestwa potrzeba i powierzy w iedne rce. Mniema-

em, e dosy bdzie Jeneraowi Chopickiemu poruczy wadz
Namiestnikowsk, z odniesieniem si do Izby, co do ratyfikacyi tra-

ktatów. — Wedle mego rozumienia wyraz: Dyktator, mimowol-

nie przeraa. — Lecz gdy Jenera Chopicki inney wadzy przy-

la niechce, có czyni wypada? atwobym odpowiedzia, gdy-

bymy rów^nych jemu wodzów, równe zaufanie wzbudzaicych,

mieli; lecz kiedy on tylko odradzaicemu si kraiowi swobody

odzyska moe, kiedy iednego tylko Chopickiego mamy, kady
Polak wszystko powici winien w potrzebie Oyczyzny, którey

losów na niebezpieczestwo puszcza niemoemy. Wszake b-
dziem doglda jego dziaa, wszake moemy odebra Mu t
wadz przez Deputacy, gdyby iey naduy«.

JW. Mazurkiewicz: ))W tak waney sprawie trzeba na sta-

ych i pewnych postpowa zasadach. Niemona od Reprezen-

tanta da zdania, ieli wszelkie potrzebne wiadomoci z urz-

dowego róda niebd mu udzielone. — Prosibym wic JW.

Marszaka, aby chcia Izbie oznaymi: czy proiekt przeoony

iest sporzdzony cznie z Dyktatorem? czy te po prostu, z jego

strony Izbie podany? Syszaem wczoray, i Dyktator przystaie

na okrelenie czasu trwania jego wadzy; gdy proiekt tego nie

zawiera, wic sprawiedliwe iest moie danie<(.

Temu zadosy uczyni w nastpuicych sowach JW. Mar
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szaek: -wChtnie czyni zadosy daniu szanownego Repre-

zentanta. Proiekt odczytany uoonym by w obec samego Dyk-

tatora. Wczoray prywatnie kommunikowaem czonkom Izby

zasady proiektu. — Czas wadzy by tam ograniczony, czego

w obecnym nie widzimy; lecz od nas zaley skróci, lub zni-

weczy Dyktatorstwo. Jenera Chopicki w niczem nie odstpi

od obecnego proiektu; trzeba go albo cakiem przyi, albo

cakiem odrzuci«.

Po tem owiadczeniu tak mówi JW. Mazurkiewicz : wSkoro

tak iest, skoro Jenera Chopicki posiada powszechne zaufanie,

skoro ustawa ta iest wypywem zda naycnotliwszych ludzi —
przyimui i zupenie, i nie mam nic wicey do powiedzenia«.

JW. Jan Ledóchowski : »Nadzwyczayny, w dzieiach wiata

nieznany, przedmiot pod wasz rozwag przychodzi. Z iedney

strony, Naród, kruszcy sromotne kaydany, przez Reprezentan-

tów swoich baga rodaka, znamienitego saw woien i cno-

tami domowemi, aeby stan na iego czele, aeby utwierdzi

swoim wpywem, swoi zdolnoci, odrodzenie si nasze; z dru-

giey strony, tene m, trudne, niepodobne prawie do przyi-

cia, podaie warunki. — Lecz có Polak dla mioci Oyczyzny

nie powici? nawet przekonanie. — Tak wic, iakkolwiek nie-

zgodne z powag Narodu, przyimiemy danie Dyktatora, bo

tak chce, tak chce koniecznie, wiedzc e nikogo obok niego

postawi nie moemy, bo ufamy jego cnotom, jego zdolnoci.

Lecz damy, aby Deputacya, z obu Izb zoona, która ma mie
prawo odwoania Dyktatora, nie przez mianowanie Prezesa Se-

natu i Marszaka Izby Poselskiey, lecz przez wybór Izb nast-

pia. Chocia znane mi cnoty i powicenie si, tak Prezydui-

cego w Senacie, iak Marszaka Izby Poselskiey, iednak zosta-

wia im t attrybucy byoby ubliy lzbom«.

Znowu zabra gos JW. Marszaek: »Miaem iu honor

oznaymi, i ten proiekt niemoe byd szczególnemi artyku-

ami dyskutowany; tylko, albo cakiem go przyi, albo cakiem

odrzuci trzeba. Tyle tylko mog uczyni w tey mierze: niech

kade Woiewództwo po dwóch kandydatów wybiera, a ia ho-

norem rcz, e z ich tylko grona Deputacya wyznacza.

Teraz rozpocz mow JW. Augustyn Subicki: wUrzd Dy-

ktatora, za czasów tylko Rzymian w historyi znany, ofiarowa-

nym by przez naród naygodnieyszym i naypierwszym w kraiu
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obywatelom, znanym iedynie z serca, talentów woyskowych,

odwagi, niezomnego i pewnego charakteru duszy. W czasie za-

burze kraiowych, lub gdy kray zagroonym zosta nayciem

wielkiego nieprzyjaciela, nadawa mu naród wysz leszcze

wadz nad królów, bo Dyktator rozrzdza yciem kadego
czowieka, mia moc stanowienia Rzdu, tworzenia woy-

ska, stanowienia podatków i ciarów, dysponowania skar-

bem publicznym, wypowiadania woien, zawierania traktatów

podug momentalnie istnieicey potrzeby, niezdaic sprawy

z czynnoci swoiey nikomu, sowem, e wadza jego bya bez

adnego ograniczenia; bo znali to podówczas dostatecznie Rzy-

mianie, e w iedney osobie poczona caa powaga narodu

moga tylko doprowadzi interess publiczny do dobrego stanu.

aden z narodów niezostawi nam sawnieyszych w historyi

przykadów, iak Rzymianie, a pónieysi wielcy ludzie za wzór

i przykad wielkich ludzi Rzymian sobie przedstawiali. — Czy-

li wszystkie prawa nasze nie s na podstawie praw rzym-

skich oparte? Czyli nie dawali Rzymianie dowodów zamiowa-

nia oyczyzny swoiey w razach nagych i potrzebnych ? Czyli

w takowych przypadkach nieodstpowali osobistych praw swo-

ich, kiedy szo o oswobodzenie kraiu. utrzymanie bytu narodo-

wego i pewne otrzymanie podanego dla siebie skutku? — Tak

iest, Reprezentanci! niewzdrygali si tego zrobi Rzymianie, bo

w tem tylko iedynie cao swoiey oyczyzny i dobro upatrywali.

Jeeli Naród nasz Polski liczy niepospolity szereg wie-

tnych wypadków narodowych, dzie 29 Listopada przechodzi

w wietnoci wszelkie podobne wypadki, i rewolucya ta, roz-

poczta w Warszawie, bya hasem do powstania Narodu

Polskiego.

Polak znkany, przyciniony rónemi nieszczciami i zbyt

czstem pogwaceniem Konstytucyi, otoczony woyskiem, i ogro-

mem potgi pónocney zastraszony, podnosi swóy or, przy

zachowaniu iednak wiernoci swemu Królowi.

Skutek pomylny uwiecza dno Polaków, i w prze-

cigu 24 godzin dokazawszy tak wielkiey zmiany, w tym sa-

mym momencie, przychodzi Naród do tego porzdku i karno-

ci, nie zostawiaic ladu tak nadzwyczayney rewolucyi, która

zawsze poczon bywa (na nieszczcie ludów) z zbyt dug
w kraiu anarchi. — Czyli takowy wypadek, odróniaicy si



— 26 —

W karnoci i porzdku od innych rewolucji, nie nosi na sobie

cechy niepospolitych wypadków w dzieach naszych narodo-

wych? Wam to winni iestemy, szanowni i godni Mowie,
którzycie pierwsi obieli ster Rzdu. — Niedopucilicie rozter-

ków i naduy, które, pomimo iednomylnoci caego Narodu,

zwyky towarzyszy rewolucyom.

Przez gorliwo zapewne rozkrzewienia i rozszerzenia

ducha narodowego, gorliwi obywatele uformowali klub patryo-

tyczny; lecz iak wszystkie zamiary dobrych Polaków nay-

lepszy zwyky bra pocztek, tak przez ze rodków tych uy-
cie moe w samym zarodzie zgub dobru publicznemu przy-

nie.
Chopicki Jenera, znany u nas z talentów woyskowych,

z nieskazitelnego i niezachwianego serca i duszy swey chara-

kteru, zyska u Narodu i Woyska to chlubne zobopólne zaufa-

nie, e kady Polak jego si opiece i obronie z ufnoci iedno-

myln poruczy. Znaleli si wszelako w zbytnich uniesieniach

patryotycznych na klubie tacy obywatele, e iu niewinnie,

w samym zarodzie dziaa, Chopickiego o zdrad Oyczyzny

oskara poczli, a to dla tego, e nie dziaa podug ich ima-

ginacyiney woli. Poczto nachodzi Rzd tymczasowy i prze-

pisowa mu prawida, iakim sposobem dziaa powinien.

Tu w takim przypadku, z naywikszem umiarkowaniem
i rozwag zastanowi si przewietna Izba Poselska powinna:

co dziaa mia Rzd tymczasowy, kiedy iu w pierwszym za-

rodzie usyszeli ci godni Mowie o tak niespodziewanych, nie-

zasuonych i niesprawiedliwych wyrzutach? Ju chcieli si od-

suwa od steru Rzdu, bo kademu bdc miy osobisty honor,

bezinteressowno w obliczu caego wiata okaza chcieli.

Ju Jenera Chopicki, zaufanie caego Narodu i Woyska
posiadaicy, chcia pdzi ycie, iak dawniey, spokoynie, w za-

ciszu domowem! Lecz gdy godni i znani z swych usug i po-

wice dla kraiu obywatele wystawili mu obowizek wytrw^a-

oci i obowizek powicenia si bez granic dla swey kocha-

ney Oyczyzny, w takowym tylko iedynym przypadku, niechcc
Chopicki rozdwoi umysów kraiu naszego, i chcc si zbroyn
do naywyszego stopnia przyprowadzi i prdko odpornie z nie-

przyiacielem dziaa, musia si poradzi historyi rzymskiey,
iak sobie postpi w tak nagym i zatrwaaicym Oyczynie
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naszey wypadku; a chcc spiesznie dziaa, musia obi ster

Rzdu i do dziaania sannowadnego przystpi; bo realnie inte-

ress kraiu koniecznie tego wymaga. — Chcc nada wadzy
swoiey nazwisko caey Europie znane, przyi tytu Dyktatora

w rozcigoci wyrazu tego, iak historya rzymska nam lady

wskazuie.

Zapewne Jenera Chopicki, znany nam bdc z swych

talentów woyskowych i z dowodów danych skromnego pier-

wiastkowego ycia swego, nieprzyi tego zatrwaaicego nas

wszystkich urzdu w celu osobistych widoków, ani te dla wy-

warcia na kray samowadztwa, lecz iedynie w duchu i w wi-

dokach nayczystszych nieskaonego Polaka, aby w oswobodze-

niu kraju naszego skutek pomylny uzyska.

Niezaprzeczam tego, i sowo: Dyktatura sprawio w po-

cztkach na mnie to samo wraenie, które zrobio na wielu

czonkach tey Izby. Zapewne, bdc szczerym wyznawc ducha

konstytucyjnego, radzc si zawsze umiarkowania i nayzim-

nieyszey w dziaaniach politycznych rozwagi, niemógbym iak

przyic ten tytu Dyktatora z prawdziwem umysu i serca

wstrznieniem; lecz gdym rozebra istotne powody, gdym si

zastanowi z nayzimnieysz rozwag, i Oyczyzna nasza stoi

nad przepaci, gdy mnie nauczyo dowiadczenie, i ieden

tylko moment decyduie szczcie lub zgub naszego Narodu

w wypadkach woiennych, w takim przypadku, widziaem si

zmuszonym odstpi na moment od swobód konstytucyinych,

i wadz Dyktatury bez ograniczenia odda Jeneraowi Cho-

pickiemu. Z mieysca mego radz, by ta wadza, w istnieicym

stanie, przy iednym pozostaa wodzu.

Reprezentanci Narodu! zastanówmy si bez adnego uprze-

dzenia, czyli mamy drugiego Chopickiego, któryby w tym mo-

mencie talenta woyskowe i zaufanie ogólnie wszystkich Pola-

ków posiada? — Nie wtpi o tem, i póniey, przez wypadki

róne woienne, oka si nam ludzie na scenie, i postawi si

mog w równi Jeneraowi Chopickiemu, którzy przez dowody

dane tak w sztuce wojowania, iako te i w powiceniu si

bez granic dla kraiu, zyskai obydwa te chlubne dla siebie

przymioty; w tenczas atwiey nam bdzie o takich wodzów,

którzyby do chlubnego zwyciztwa Polaków przyprowadzili.

Syszaem niektórych czonków Izby twierdzcych — co powie
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Europa, obrócone na nas maic oczy, i z iednego despotyzmu

przechodzimy pod drugi, bez porównania nierównie wikszy?
wNiezaprzeczon iest rzecz, e naddziady nasze, zawsze

krew swoi za wolno przelewali, i my te same uczucia,

z chlub dla nas, z mlekiem wyssalimy. Lecz przypomniymy

sobie, e dobre rady w czasie przyzwoitym niebyy suchane,

i to nas iedynie do nieszczcia i rozbioru kraiu przyprowa-

dzio. — Wanie nauczeni z przykadów, dla oswobodzenia

iedynie naszego kraiu, dla uzyskania iedynie swobód narodo-

wych, powica Naród t drog momentalnie wolno, aby

póniey takow ustalon i upewnion dla potomków i siebie

widzia. — Jeeli przy tak wielkim zapale caego rodu Pol-

skiego, niesiemy w ofierze maitki i ycia nasze, dla czegó
mamy si róni w zdaniach ogólnych z Narodem i Woyskiem,

i na czczych formach czas na próno trawi? — Nie sdz
i przekonania mego nie dziel, abymy tym sposobem w oczach

Europy splami si mieli; owszem, pokaemy w tem umiarko-

wanie i bezinteressowno, i pokaemy, i wszystko Polak, na-

wet momentalnie wolno, dla ustalenia bytu narodowego po-

wica. — Nareszcie nie patrzmy na Europ, ale radmy w inte-

ressie kraiu naszego, iak nam obecny stan rzeczy nakazuie. —
Nie spuszczaymy si na niczyie siy, bo polityka teranieysza

narodów doradza: aby kady naród wasnemi dwiga si

siami.

Niezaprzeczon iest rzecz w praktyce, iu tylolicznemi

przykadami dowiedzion, i kady plan, czyli to naywikszy,

czyli to naymnieyszy, exekwowanym by moe przez iedn
osob, która w exekucyi niczem ograniczon, niczem skrpo-

wan byd nie winna, gdy czstokro w zdarzeniach woien-

nych ieden wypadek, ieden moment, zgub lub szczcie dla

narodu stanowi. — Wódz ograniczony waha si nad iednym
momentem, ogldaic si na wadz drug, która ma równy
z nim udzia w rzdzeniu i, coby w momencie los cay Naro-

dowi zapewni, to przeciwnie, przez wahanie si, naygorsze

dla Narodu wypa by mogy skutki.

Pokamy si, Reprezentanci, wyszemi nad ludzi, i od tych

osobistych widoków wolnemi, abymy, opieraic si wadzy je-

dnego, niecignli od Narodu tey suszney wsteczney opinii,

emy, iako Posowie i Deputowani, Naród w tym momencie



— 29 —

reprezentuicy, chcieli prawo rzdzenia przy sobie zatrzyma,

gdy z losów kolei tak wypa miao, aeby Jenera Chopicki,

nieodstpuic od zasad swoich, skada nam rzd w rce nasze,

i my takowy przyi chcieh. W tym tylko iedynie przypadku,

niewidzc bynaymniey szczcia kraiu naszego, a niechcc zo-

stawi naymnieyszego ladu pozorney interessownoci, prze-

niósbym opuci Izb, anieli sta si odpowiedzialnym w obli-

czu caego Narodu.

Na ostatek, postawmy siew osobie Jeneraa Chopickiego:

gdyby który z nas to samo zaufanie od Narodu uzyska i te

same talenta woyskowe posiada, biorc na osob swoi tak

wielki ciar odpowiedzialnoci, nie w celu zapewne wynie-

sienia si prónego, lecz w celu osignicia skutków naypomyl-

nieyszych dla Narodu, czyliby podobnego zaufania bez ogra-

niczenia da nie widzia si zmuszonym? Czyli naród nie-

powierzy podobney wadzy Kociuszce, którego wiekopomnie

ubóstwia bdziemy. Mia on t same wadz co Dyktator,

tylko imi Naczelnika nie razio tyle uszów naszych. Nazwisko

Dyktatora nie iest dla nas samych rodaków uyte, lecz bar-

dziey dla obcych narodów, które, czytaic history rzymsk,

zna iu bd definicy tego znaczenia. To iest przyczyna, dla

którey tytuu Dyktatora zmieni niewypada.

Równie przekonany iestem o Jenerale Chopickim, i o ile

damy mu dowody zaufania naszego nieograniczonego, o tyle

wicey wzbudzimy w nim gorliwoci, i o tyle zapewniemy si,

e nie naduyie w niczem powierzoney mu wadzy; i tak, iak

Kamillus, w Rzymie kilka razy na stopie Dyktatora wynie-

siony, odpowiedzia dostatecznie zaufaniu narodu, tak Jenera

Chopicki, gdy Stwórca Naywyszy dozwoli mu byd zwycizc,

za przykadem Washyngtona, osidzie w zaciszu domowem,
uwaaic to za iedyn zwyciztw swoich nagrod, e obowi-

zków Polaka dopeni i zaufania Narodu w niczem nie za-

wioda.

Zabra potem nastpny gos JW. Winiewski: ))Przekonani

s zapewnie wszyscy Reprezentanci, i wadz naywysz w ie-

dn rk zoy naley, i e Chopicki iest mem, którego

powszechne zaufanie do tey wadzy powouie. Lecz tak wa-

ney rzeczy, obchodzcey nietylko Polsk, lecz ca Europ,

czemu nie mamy dziaa rozwanie? Przy kim iest pocztko-
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wanie prawa? czy przy Rzdzie, czy przy Izbie? Proiekt JW.
Kaliskiego winien byd równie pod dyskussy poddany. Jeeli

Rzd nam przedstawia obecn uchwa, czemu mówcy rz-

dowi nieoka nam iey potrzeby, nieprzedstawi grocych za-

burze i fakcyi. — Przynaymniey Deputacya winna byd mia-

nowana przez Izb, winna si skada z 8 Czonków, po

iednemu z kadego Woiewództwa, aby kade byo reprezen-

towane. — Na to i Jenera Chopicki atwo si zgodzi, — a

inaczey, byoby to ublieniem Reprezentacyi. Niech nie od ie-

dney osoby zaley czuwanie nad wadz iedney osoby. Pan

Marszaek naraa cay proiekt na upadek, ieeli w tem da-
niu Izby zadosy nieuczyni«.

Nastpnie tak mówi JW. Roman Sotyk: »W naybardziey

stanowczey chwili podnosz gos — chodzi o to, czy mamy za-

wiesi zwyczayny porzdek rzeczy, ustanawiaic Dyktatur,

i komu oddad t wadz?
Rozwamy stan kraiu wewntrzny i zewntrzny.

Skarb i sia zbroyna stanowi potg Narodu. Skarb, do-

statecznie zaopatrzony, moe leszcze przez czas dugi, na wy-

datki wystarczy. Co do siy zbroyney, mamy iu 50,000 re-

gularnego woyska, 90,000 Gwardyi ruchomey i do 300,000

stray bezpieczestwa, wpraw^dzie niezupenie uzbroioney, lecz

która co dzie bardziey w bro si zaopatruie. — Wielka to

zaiste potga; tem wiksza, e potg Narodow, e kaden
legnie, nim pozwoli na spodlenie Ora Biaego. Lecz wadza
cywilna krzyuie si z wadz Regimentarzy. Aby temu za-

pobiedz i iedno przywróci, trzeba wszechwadney Dyktatury.

Co do stanu zewntrznego, prócz Moskwy, Europ podzie-

li mon na dwie czci: — pierwsz skadai kraie, które

iak Prussy i Austrya, zabray cz dawney Polski; te widzc
umiarkowanie naszego Rzdu, zostan neutralnemi, gdy bd
si obawia, aby bracia nasi rk nam nie podali, i równie na

niepodlego si nie wybili; pokazalibymy wszake w tym ra-

zie, e umiemy odzyska, co iest nasze; — druga cz, zoona
z narodów, które nam nic nie wziy, skada si znowu z dwóch
oddziaów; w pierwszym zamiecimy narody mocne, które po-

siadaa rzd narodowy, iak Francya, Belgia, Szwecya, Turcya
1 Anglia; te nam pomoc dad mog, i powinny; — w drugim
sabe, iako to: Hiszpania, Portugaha i kraie Woskie; od tych



— 31 —

si pomocy nie spodziewaymy. Stan nasz iest zawsze draliwy:

przeszo 40,000 bagnetów Rossyiskich, grozi nam na granicy.

W prawdzie wielu iest tam niechtnych dla Moskwy Litwinów,

ale coraz wiksze massy nieprzyiació postpui. — Dzi wic
Dyktatura koniecznie iest potrzebn. Nad wszystko wolno
przekadam, lecz chtnie przystan, iby na chwil zawieszon
zostaa, aby uzyska wolno i niepodlego. JW. Kaliski po-

wiedzia: powici, lecz my nie powicamy, tylko zawieszamy.

Co za do Dyktatora: w roku 1794 Kociuszko — dzi Cho-
picki, stanli na czele Narodu — pierwszego lud wykrzykn
Naczelnikiem w Krakowie — Chopicki za, gdy uprawnion
mie bdzie wadz przez Reprezentantów Narodu, silny stanie

przed Europ, czy to do traktowania o subsydia, czy do zaci-

gania poyczek. Konstytuowanie si nasze w dniu 18, niemier-

teln przynosi nam chwa przez to, i postawio nas iu dzi
w stanie ogoszenia prawnie Dyktatora. Tysic razy bym ycie

powici dla wolnoci, ale gdy tego naglca wymaga potrzeba,

wotui za Dyktatur*.

JW. Chomentowski : »Nie godzi si sdzi, aby kady Re-

prezentant nie by zdolny obi przeoonych proiektów; nie

godzi si dopuszcza, aby urok wymowy móg wypywa na

wyrokowanie Izby. Poniewa pytanie iest iu dostatecznie wy-

wiecone, bybym za tem, aeby przystpi do wotowania«.

JW. Trzciski: wNaywanieysz rzecz, bo uznanie rewolu-

cyi za narodow, na pierwszem naszem posiedzeniu postano-

wilimy. Mamy wrogów.^ z któremi nam tylko walczy pozostaie.

Do osignicia pomylnych skutków potrzebn iest iedno
i zgoda. Rozdwoienie nayszkodliwszem by si stao: Jenera

Chopicki, nasz rodak i bohater^ posiadaicy zaufanie ogólne,

ca iest nasz nadziel. Zdaymy mu wic wadz, a to tem

spieszniey, kiedy go niema kto zastpi. — Zniweczemy przez

skoncentrowanie w iedney osobie wadzy wszelkie intrygi

i fakcye. Nie ustraszaymy si despotyzmem, bo tak iu teraz

wyrachowany iest sposób pozbycia si despoty, i taki dzi duch

nas oywia, e dosy iedney chwili, aby go nie byo. Zalimito-

wanie Seymu postawi nas w stanie wikszey obrony, bo z li-

czby stu kilku Reprezentantów, rozumiem, e wielu bardzo

pomnoy szeregi walecznych, dla zasonienia wasnemi pier-
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siami ukochaney naszey Oyczyzny. — Jestem za Dyktatur^

bye tylko Izba sama przyboczn Deputacy wybraa«.

Teraz przemówi JW. Gustaw Maachowski: » Wszystkie

gosy przyznai potrzeb Dyktatury. O to idzie tylko, komu

i w iaki sposób i odda. Rozwizanie kwestyi komu? usunie

drug. Niema na to dwóch zda, e Chopicki iedynie ycz
niom Narodu odpowiedzie moe; a za on inaczey tey wa-

dzy nie przyimie, iak w sposobie tu przedstawionym. O tem

nas przekonywa jego stalowa nieugito, w którey gwarancy

przyszoci upatruie. Obie zatem te kwestye iu s rozstrzy-

gnione. — Có moe nas wstrzymywa? có moe byd po-

wodem do wahania si? Chyba nadzieia lepszego wyboru, lub

obawa, aby swey wadzy nienaduy.

Co do pierwszego, iuem na to odpowiedzia; co do

drugiego — przykad 29 Listopada iest dostateczny; by potny
mocarz, skoiarzony ze wszystkiemi dworami Europy, w^ada-

icy 500,000 woyskiem — a e nie dotrzyma konstytucyi, e
si dotkn arki przymierza, upad. — Któ moe sdzi, aby

Chopicki, gdyby si targn na prawa Narodu, móg iedn go-

dzin przy wadzy pozosta? Zawieszone bd na chwil swo-

body konstytucyine, ale zapewniona niepodlego, która iest

tem dla narodu, czem honor dla czowieka, to iest niezbdnym
warunkiem exystencyi. — Ley po zoeniu Dyktatury wadza
na bruku, woysko bez wodza, kray bez rzdu. Jeli nie pospie-

szymy, widz obu podwoiami tey Izby cisncych si, z iedney

strony Moskali, z drugiey fakcye, a za niemi wstyd, hab
i zgub. Lecz ieeli zaraz Dyktatorsk wadz Chopickiemu

oddamy, wróciemy zaufanie Narodowi i Woysku, wróciemy nie-

przyiacioom postrach i trwog, a nasz spraw umocniemy
si niezwycion «.

Nastpnie tak si odezwa JW. Wyk Ignacy: »Dziel zda-

nie tych szanownych kolegów, którzy ubolewai, e przez po-

ruczenie Jeneraowi Chopickiemu caey wadzy Dyktatorskiey

godno Narodu na szwank naraon zostanie. Lecz godzioby
si dad upa sprawie narodowcy, iedynie dla tego, e nie

my do iey ratunku bezporednio wpywa bdziemy? — Mamy
oczywiste dowody, e Woysko, Gwardya Narodowa, mód caa
polska w jenerale Chopickim ufno pokada. — Przemawia
za nim jego w Europie gona sawa. Czyli m taki dotd
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bdcy bez skazy, zechce przez nietrafne postpowanie spla-

mi swoie imi? — Wicey powiem, upór jego, na który si
susznie alemy, cechuie ma niepospolit zdolnoci obdarzo-

nego. Poruczmy mu wic losy Oyczyzny naszey, abymy przez

odmówienie zaufania odpowiedzialnoci wzgldem przyszych

pokole na siebie nie cignli«.
JW. Swidziski: wZanim w tak nadzwyczaynem pooeniu

potrafi zdanie moie ustali, musz da wyianienia w^tpli-

woci, w iakich Seym dotd zostaie. Wiemy, e Jenera Chio-

picki sam wzi i sam zoy Dyktatorstwo — lecz wiemy, e
prócz tego by mianowany, i przyi naczelne dowództwo woy-

ska. Zapytui si wic przytomnych czonków Rzdu, czy isto-

tnie Jenera Chopicki opuci to naczelnictwo? w iakiey to for-

mie uczyni? i kto móg w tak gwatowney chwili przyi iego

zoenie ?«

Zaatwiaic rzeczone pytanie, tak odrzek JW. Kasztelan

Lenn Dembowski, czonek Rzdu Temczasowego:

))Nieprzebiegaic wypadków od 29 Listopada, odpowiem
na uczynione zapytanie. Zoenie wadzy Dyktatorskiey nast-

pio w trzech urzdowych aktach, przesanych w nocy z soboty

na niedziel do Prezyduicego w Senacie i Marszaka Izby

Poselskiey, i w zawiadomieniu Rzdu Temczasowego, i kieru-

nek spraw cywilnych i nagych spraw woyskowych jemu po-

wierzony zosta. — W skutku tego Rzd Tymczasowy ustano-

wi Rad Woienn, zoon z jeneraów Izydora Krasiskiego,

Klickiego, Woyczyskiego, Maeckiego i Szembeka, z wolnoci
przybrania niszych w stopniu a uzdatnionych woyskowych«.

Po takiem wyianieniu przedmiotu dyskussyi daley mó-

wi JW. Swidziski: »Wiemy równie z ust JW. Marszaka, e
proiekt nowey Dyktatury, przez Jeneraa Chopickiego podany,

niemoemy iak tylko przyi lub odrzuci, bez zmian adnych.

Lecz zapytui si leszcze JW. Marszaka, iako porednika po-

midzy Izb a Jeneraem i wiadomego Jego zamiarów, czyli ma
istotne przekonanie, e w razie odrzucenia proiektu Dyktatury,

Jenera Chopicki odmówi wszelkiey inney posugi, do iakiey

w tak nagey potrzebie Oyczyzny przez Seym mógby byd
powoany«.

Na to odpowiedzia JW. Marszaek: »Uczyni to wyranie:

Dyaryusz. 3
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owiadczy, i inaczey, ani prob ani przymusem, nikt na nim

nic wymódz nie zdoa«.

Po tem oznaymieniu tak zakoczy JW. Swidziski : wKiedy

wic zoenie naczelnictwa woyska iest niewtpliwem, kiedy

Rzd Tymczasowy w tych okolicznociach z tak atwoci
i bez wszelkich form zoenie to przyi, a Jenera Chopicki

odmawia odebrania go bez Dyktatury, Seym wic nie ma wy-

boru, nie ma dyskussyi. Woysko ani iedney chwili bez wodza
byd niemoe. Konieczno, nie przekonanie, pytanie rozstrzyga.

Gosui za Dyktatorem, lecz owiadczam zarazem, i z t wa-
dz caa odpowiedzialno, iaka na Izbach za cao, niepodle-

go i przysze losy Oyczyzny ciya, Jenera Chopicki z nich

zdeimuie, a na siebie bierze. Od niego wic iedynie dopomi-

na ich si przed wiatem bdziemy«.

Po tem owiadczeniu zdania, przemówi JW. Biernacki :

))Pomimo porusze w wielkiey czci Europy, widoczna iest

wszdziedno do spokoynoci, do porzdku. Wszdzie wród
naygwatownieyszych zaburze szanui prawo wasnoci, i po

dniach przelewu krwi i trwogi nastpuie bezporednio powsze

chna spokoyno, iedno i tosamo ycze. Te wspólne ce-

chy znamionui rewolucy Parya, Bruxelli i Warszawy. To
podobiestwo ziawiska czyli nie dowodzi, e ta sama potrzeba

spoeczna wszystkie porusza ludy? A t potrzeb iest odzy-

skanie swobód, których si ludy zrzec niemog, i zapewnienie

rzeczywistey rkoimii ich uywania. Nie inny by powód na-

szey rewolucyi, któr Seym rzeczywicie za narodow uzna.

I nas czy, równie iak Francuzów i Belgiyczyków, wity za-

pa, oraz ch powicenia wszystkiego na otarzu Oyczyzny —
i my czuiemy potrzeb poczenia ufnoci naszey w iednym

wodzu, który ma prowadzi hufce polskie do chway i zwy-

ciztwa, a okrt Oyczyzny do portu szczliwoci. Te uczucia,

które oywiai Francuzów dla Króla Filipa, dla Lafayeta; takie

same uczucia uwielbienia i ufnoci wpoiy w nas talenta

i czyny woyskowe, oraz charakter nieugity i cnoty Jeneraa

Chopickiego. Seym, dzielc te uczucia z Narodem i widzc po-

trzeb nadania pewnego kierunku siom narodowym, których

rozwinicia obrona kraiu i ustalenie bytu politycznego wy-

maga, chce nada temu bohatyrowi wadz iak nayobszerniey-

sz, o ile to iest do pogodzenia z rkoimi wzgldem zapew-
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nienia swobód narodowych. — Dwa s proiekta do uchwa,
w tym celu nam przedstawione, z których ieden przez JW.
Marszaka, a drugi przez JW. Morawskiego, posa powiatu Ka-

liskiego, podany. Pierwszy z nich ma byd uoony z wiado-

moci Jeneraa Chopickiego i kilku czonków Izby Poselskiey,

drugi iest dzieem wynikem z narad równie kilku reprezen-

tantów. Ze wspomnionych proiektów znaidui drugi nierównie

dogodnieyszy od pierwszego, bo nadaic Naczelnikowi Narodu
te wszystkie attrybucye wadzy królewskiey, iakie sobie sam
autokrata w nadaney nam konstytucyi naznaczy, rozumiem,

e dostatecznie zabezpieczona iest tey nowey wadzy dziaal-

no i na przypadek woyny, niecieniaic swobód, iakie nam
byy zapewnione a niedotrzymane, oraz mao zmieniaic zapro-

wadzony tok administracyi, dopuszcza rozwinicia si rewolu-

cyi. Dla tych powodów iest moim wnioskiem, aby przewietna
Izba Poselska raczya wzi obadwa przedstawione nam pro-

iekta pod rozwag — i ieeli uzna proiekt przedstawiony przez

JW. Posa Kaliskiego za dogodnieyszy, aby ten by Jeneraowi
Chopickiemu przeoony w zamiarze, iby do osnowy iego

swe dania zastosowa raczy. Zapewni nas wprawdzie JW.
Marszaek Seymu, i znaic niezmienno woli Jeneraa Cho-
pickiego, wszelkie modyfikacye przedstawionego do laski pro-

iektu do uchway za niepodobne, a zatem dlatego wszelkie na-

rady w tey mierze, wszelkie negocyacye za bezowocne uwaa;
dla czego proiekt, przez niego podany (niechcc czasu traci)

przyi cakiem, lub odrzuci wypada. Niebezpieczestwo, w ia-

kiem si kray znayduie, maic woysko bez wodza, wystawiaa
niektórzy Reprezentanci za przeszkod duszey dyskussyi, ia-

kiey wymaga rozbiór gruntowny dwóch proiektów. W moiem
przekonaniu, nie zasugui przytoczone przeszkody tyle na uwag,
aby nas wstrzyma mogy od naygruntownieyszey narady

w przedmiocie tak wanym, iak iest postanowienie Dyktatury

z wadz nieograniczon; przypuci albowiem nie mog, zna-

ic wysokie wiato i patryotyzm Jeneraa Chopickiego, aeby
móg okaza si nieprzystpnym modyfikacyom owych wcze-

nieiszych da, ieeli ich dobro ogóu oczywicie wymaga.
Zagroeni iestemy napaci przewanego nieprzyiaciela, w wiel-

kiem niebezpieczestwie znayduie si Oyczyzna — któ z nas

t prawd nie iest przeity? — Wystpkiem byoby drogi czas

3*
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trwoni. Lecz z drugiey strony, prawdziwe mztwo nie za-

trwaa si. Niebezpieczestwo nie powinno osabia zimney

rozwagi, bez którey trudne nad wielkiemi przeciwnociami zwy-

ciztwo. Kiedy Antwerpia tlaa w pomieniach, nieprzestano ra-

dzi o dobru Belgii i Bruxelli. Organizowano w tym kraiu

Rzd, o rozprzestrzenieniu granic iego nawet radzono, kiedy

ieszcze Holendrzy w czci na belgickiey znaydowali si ziemi.

U nas nie goreie ieszcze Praga — nieprzyiaciel granice opuci
— nietrwomy si, ale chcieymy urzdzi wadz naywysz
w sposób naydogodnieyszy dla kraiu. — Wnosz, aeby pro-

iektJW. Morawskiego by przeoony Jeneraowi Chopickiemu«.

JW. f^larszaek owiadczy, i adnego innego przyi nie

moe — a zatem daley mówi JW. Biernacki: »0d wczoray za-

szy zmiany w warunkich, i dzi moe Jenera Chopicki zmie-

ni swoie zdanie. Wola czowieka iest ostateczn tylko w chwili,

kiedy i wyraa«.

Znowu odrzek JW. Marszaek: »Wczoray byy zasady, dzi

proiekt do uchway, i ten iest stanowczy. Gdy z t uchwa
uda si do niego Deputacya, wtedy bdzie mu moga przedo-

y danie Izby, a on na takowe, iako Dyktator, zezwoli

moe«.
Jeszcze doda JW. Biernacki: »Wiceyby si z godnoci

Izby zgadzao, aby podug swey woli, czy cao, czy artykuy

proiektu rozbieraa, kiedy to od niey zaley«.

JW. Zwierkowski: » Poprzednie gosy wyianiy powody za

i przeciwko Dyktaturze, i gdyby wolno byo ukada proiekta

co do wadzy, nie za przyi lub odrzuci przedstawiony nam
przez Marszaka, bybym za ograniczeniem wadzy naywyszey
i wyborem przez Izby Deputacyi. Gdy przecie iedna tylko

droga dla nas zostawiona, zdecydowa nam wprzód naley,

czyli decyzya Izby Poselskiey bdzie stanowcz dla drugiey Izby

— czyli te w tym przedmiocie w poczonych decydowa Izbach.

Nastpnie, gdyby proiekt przedstawiony zosta przyitym,

uwaam za rzecz naywikszey wagi woenie obowizku na

Deputacya, wzywaic Jeneraa Chopickiego do obicia Dykta-

tury, aby ta wynurzya gówny cel naszey rewolucyi, to iest

niepodlego, zmiany w konstytucyi i poczenie z Królestwem
prowincyi Litwy, Woynia i Podola. — Te bowiem s gówne
zasady naszego powstania, te dnoci wszystkich Polaków,
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i w tym duchu Dyktatora Naród upowania, aby dziaa i po-

wica ycie i maitki Polaków«.

JW. Szaniecki : »Jestemy na okrcie wród bawanów bez

sternika; moemy spodziewa si, e trafim do portu bez

niego? Rzucim si wszyscy do wiose, bdziem opiera si
fali, w rozpaczy wycieczym siy, burza zapdzi okrt na

skay — a rozbicie onego i pogrenie si w nurtach bdzie
nieszczsnych wysile skutkiem. Byd moe, i w takiey roz-

paczy pochwyci kto rudel i si dotd nie znan, zrcznoci
dotd niedowiadczon, wyrwie nas z niebezpieczestwa i ocali;

byd moe i Opatrzno zesze nam w pomoc inny przyiazny

okrt, który nas wesprze i wyrwie z przepaci; lecz poddad
si rozpaczy iest dzieem trwogi i wzburzonych namitnoci
— karmi si nadziei, iest to stawia Oyczyzn na lotery.

Widziem z daleka przyiazny nam okrt, lecz nim ten dopynie,

nasz pogrony byd moe. Niech si ucisz mieszkacy okrtu.

— Zebraa si starszych rada. — Nadesza chwila namysu
i rozwagi. Niech bdzie od nas dalek nieufno i podeyrzli-

wo. Interes wasny kadego staie si dzisiay interesem ogól-

nym, bo idzie o cao wszystkich, bo wszyscy wsiedlimy na

ieden okrt, wszystkim iednakie grozi niebezpieczestwo. Bu-

rza nieumie rozrónia, dla wszystkich razem gotuie przepa.
Spoyrzyimy po sobie; mamy midzy nami biegego sternika? —
Milczenie — ale oto na pokadzie znayduie si m biegy,

dowiadczony w sztuce. Imi iego rzuca postrach na przeciwni-

ków, obudz nadziel i mstwo w Narodzie. Bdziemy waha
si w wyborze? bdziemy targowa si z nim o warunki?

W niebezpieczestwie nie o swobodach, nie o wolnoci
lecz o ratunku myle naley. Nim osigniemy wolno i swo-

body, walczy nam wprzódy o nie naley.

Bdziemy walczy bez wodza? moemy zaufa mniey

dowiadczonym ? Tysice talentów miernych niewyrówna ie-

dnemu, który si wzniós nad inne — i czegó on da od

nas? Oto ufnoci bez granic, da wic tego, co iu posiada —
a my nie mamy Mu oddad, comy iu dali? Poddao si
z okrzykiem sterowi Jego Woysko, podda si z radoci Naród

cay; podda si mówi Naród, nie przez penomocników, któ-

remi iestemy, ale sam przez siebie, sam czynem wasnym;
i iake my penomocnicy bdziemy ogranicza wol mandantów
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naszych? Albó to Naród iest bezwasnowolny ? czyli dla tego,

e nam da plenipotency, sam bezporednio dziaa nie moe?
Porzumy obaw odpowiedzialnoci. cignlibymy i raczey

na siebie, gdybymy wbrew woli Narodu dziaali. — Idmy ra-

czey za uczuciami, za popdem iego: zostawmy Chopickiemu

wadz bez granic. Ufno ta bdzie silnieyszym bodcem i ha-

mulcem dla Niego, ni wszelkie przekonaniu Jego przeciwne

warunki. Nie iest to czowiek pragncy zota — pragnie on

sawy. Mógeby i osign, gdyby ufno Narodu zdradzi?

Wszelka obawa niech bdzie daleka. Chopicki bdzie Dykta-

torem — bdzie Polaków Washyngtonem«.

JW. Szymczykiewicz: wKada rewolucya iest czasowem nie-

szczciem, sprowadza mier i zniszczenie, z tem si oswoi
umiemy. — Sprowadza nierzd, temu zapobiedz naley. Kto

zaczyna rewolucya, bierze na siebie odpowiedzialno za szcz-

cie teranieyszych i przyszych pokole, za byt i saw na-

rodu; lecz raz zaczta, powinna byd wszelkiemi popierana si-

ami. Tu niema wyboru, wszystko powici naley: maitek
i ycie. Ale nie dosy na tem, potrzeba rzdu i wodza, któryby

siln rk utrzymywa porzdek i prowadzi do boiu. Ze wszd
spieszy modzie ochocza — powstae cay Naród z naywi-
kszym zapaem. Zgadzamy si na Jeneraa Chopickiego, lecz

nie widz adney gwarancyi dotrzymania przyrzecze. — Wno-
sz wic, aby JW. Marszaek porozumia si z Prezyduicym
w Senacie o wybór Deputacyi, któraby zaprosia Jeneraa Cho-
pickiego do Izb poczonych, wobec których ma owiadczy,
e oddan mu wadz przyimuie, i wszystkiego dotrzyma
przyrzeka<(.

Teraz zabra gos JW. Barzykowski : wNaród polski potny
i wolny dziesi wieków liczy bytu politycznego, lecz znkany
pasmem niedoli, uleg przemocy wrogów. Rozszarpany, z rzdu
narodów europeyskich wykrelony zosta. Zgwacone prawa lu-

dzi, zdeptane prawa narodów i zniszczona równowaga Europy.

Odtd cige walki i woyny, i krew ludzka obficie roztaczana

byd musiaa. Wrogi naszy oyczyzn Sarmaty, kaydany dostay

si iey synom w podziel; lecz ieeli Polak zosta niewolnikiem,

duch polski nigdy ujarzmiony, nigdy zniszczony byd niemóg.
Uprowadzi ów Jan Henryk te wite Ory biae po za

bystre rzeki i poza grzbiety szczytnych Alpów, przedar si
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przez krocie i tysice naieonych bagnetów, by szczepic ie na

obcey ziemi, pokaza wiatu, i Polska yie w swych walecz-

nych synach. A kiedy ów wielki bohater stan na Lecha dzie-

dzinie, Polak ui za or, by walczy za spraw narodow,

i wierny swemu wskrzesicielowi, do ostatniego kresu dzieli iego

losy. Wódz za naczelny, gdy nie móg do zwyciztw prowa-

dzi, w rce Boga uniós honor Polaka. Ten to sam duch zdzia-

a owey pamitney nocy 29. Listopada r. b. te podziwienia go-

dne czyny. — Dzi znowu otaczamy Ory nasze; a gdy Naród

przyi rewolucy za dzieo narodowe, i gdy kady spieszy na

iey obron, nie szczdzi krwi i maitku, wtenczas rycerstwo jest

bez wodza, rzd bez naczelnika — o smutne, smutne pooenie!

Znane mi s chwalebne czyny walecznego Jeneraa Cho-

pickiego, lecz iako Polak, iako reprezentant Narodu, nie mog
wymusi z ust moich pochwa dla tego, który w tak wanem
pooeniu ciska wodze rzdu i na niepewno puszcza losy

Oyczyzny; który nawet nad iey pooeniem niechce si z re-

prezentantami Narodu naradza.

Lecz nie tutay kres. — Proiekt do prawa wniesiony opiewa,

i u nas ma pozosta wadza, którey ziemia polska na szcz-

cie dotychczas nieznaa, wadza Syllów, Maryuszów, wadza
Dyktatora. W iedney rce ma spocz i wadza prawodawcza,

i miecz wykonawczy. Dreszcz mnie przechodzi! krew w y-

ach si cina! — Mame ten proiekt rozbiera? mame moie

postrzeenia nie pod wysokie wasze wiato, dostoyni Re-

prezentanci Narodu polskiego? Przebiegam szeregi w^oyska;

wszyscy mówi: on ieden! on iedyny! — On to wie, on to

uczu i da wadzy bez granic!

Mówi, i to ostatnia wola Jeneraa Chopickiego, i dowo-

dz, i niema innego ma, co by do zwyciztw móg prowa-

dzi nasze szeregi. — Wic tutay niema rozumowania, niema

wyboru. Jest tylko konieczno. — Tak wic, iako czowiek, iak

Reprezentant dla ratunku Oyczyzny, nie z ycia, ale nawet z tego,

co iest naydroszem czowiekowi, z samego przekonania, mu-

sz uczyni ofiar i mówi: iestem za proiektem.

Lecz poniewa Deputacya ma odnosi to prawo Dyktato-

rowi, tey upraszam, aby bagaa, aby go zaklinaa na mio
Oyczyzny i Boga: niech zamieni gwardye ruchome w woysko

regularne, niech nas wszystkich, niech cay Naród uzbroi, niech
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nie auie naszey krwi i ycia, g*dy teraz, teraz, lub nigdy

wicey, teraz umrze, lub Polska musi byd wolna.

JW. Jan Ledóchowski : »Dalekiem odemnie iest naymniey-

sze ublienie cnotom i zasugom Jeneraa Chopickiego. Oddai
im sprawiedliwo. — Niech przywodzi Narodem, zaufanym

w jego zdatnoci i w jego sawie woienney. Niech bierze t
wadz, którey da, bo niema kray nasz innego, by mu i po-

wierzy. — Niech iednak pamita, co mu Naród powierza i iak

wielk, iak sumienn odpowiedzialno bierze na siebie. Do-

brze wic; oddaymy mu j, lecz ta wadza, która tu pozosta

ma, którey skinienie bero dyktatorskie wytrci bdzie w sta-

nie, niechaj odpowiada godnoci Narodu. Niech bdzie wybie-

rana; lecz iu nie przez Senat i Izb poselsk, lecz przez sam
Izb tak z grona Senatu iak i z Izby poselskiey; bo, panowie

moi! w tym proiekcie, który nam dzi podai, Prezes Senatu

ma mianowa tych czonków wadzy naywyszey, którzy o trwa-

niu Dyktatury i o mianowaniu nastpcy stanowi mai — a

wspomniymy tylko: kto? i gdzie iest dzisiay Prezes Senatu?

wspomniymy, e on, poniywszy godno swoi przyiciem pre-

zesostwa komitetu ledczego, na rodaków kochaicych Oyczyzn
wymierzonego, mógby na czonków tey wadzy naywyszey
wybra wspólników swoich w tey niegodney Polaka czynnoci.

Rodacy! wosy mi na samo wspomnienie tego powsta. Na to

zezwoli nie moemy. Niech wic bdzie wysana deputacya

do Jeneraa Chopickiego; niech mu przedstawi sprawiedliwe

powody, które Izba poselska ma do dania, to iest: aby czon-

kowie Deputacyi, w artykule 3 proiektu wzmiankowani, byli

wybierani w obu Izbach wikszoci gosów, i liczba ich w na-

szey Izbie do liczby województw zastosowana zostaa. Pewny
iestem, e ten m prawy zrozumie sprawiedliwo naszego

dania i do niego przychyli si zechce«.

Po tym wniosku tak si odezwa JW. Marszaek: »Kiedy

Dyktatora zamianuiemy, kiedy przez deputacya o wypadku na-

rad naszych Senatowi doniesiemy, bdziemy uprasza na teraz

Prezyduicego w Senacie, aeby tak, iak ia w Izbie przyrze-

kem, Senat sam wynra podwóyn liczb kandydatów, z któ-

rych by dopiero Deputacya wyznaczy, wreszcie uwaam, i ie-

dna Izba w attrybucy drugiey wdziera si nie moe«.
JW. Klimontowicz: »Niema potrzeby, abymy Jeneraa Cho-



— 41 -

pickiego obowizywali do przysigi — dosy jege przyrzecze-

nia. Co do drugiey okolicznoci, cz si ze zdaniem JW. Le-

dóchowskiego. Zostawnny iednak Senatowi wybór iego czon-

ków. My za staraymy si, abymy sami z poród siebie wy-
brali Deputacy. — Skoro ca wadz powierzamy Dyktato-

rowi, potrzeba z kadego woiewództwa po iednym reprezen-

tancie do Deputacyi, gdy naley mie rkoimiw.
JW. Posturzyski odstpi od gosu, owiadczaic w tem

mieyscu, e uwaa dyskussy za wyczerpan.
Doda ieszcze JW. Szlaski : »Jestem za utrzymaniem w^nio-

sku JJWW. Ledóchowskiego i Winiewskiego, aby Deputacy
wybran bya przez Izb ze wszystkich woiewództw. — Wola
Narodu tak si naylepiey obiawi«.

JW. Deskur: ))W podobnych wypadkach kaden winien

wyranie zdanie swoie wynurzy. Jestem za Dyktatur, bo by-

em naocznym wiadkiem wypadków 1794. — O proiekcie

w ogóle iedno iest zdanie Izby, idzie tylko o zaatwienie wnio-

sków JW. Ledóchowskiego«.

JW. Ignacy Dembowski : »Nie idzie o to, czy Dyktatura ma
byd ustanowion czy nie; gdy inaczey wadzy Jenera Cho-
picki przyi nie chce, iestem za zdaniem JW. Ledóchowskiego.

M, który przeznaczenie caego Narodu na siebie bierze, nie

bdzie tak niedostpnym, aby si nie skoni do naszego dania«.
JW. Jasiski: »Niezawaadomiony o sessyi spóniem si;

niewiem, kto w imieniu Dyktatora przedstawia nam proiekt

uchway i traktuie z nami?«

To zapytanie tak rozwiza JW. ii/larszaek : ))JW. Jasiski

nieby obecny przy pocztku obrad; mówiem wtedy, e ten

Seym iest nadzwyczayny, iak nadzwyczayne s wypadki, które

go zwoay. Nie moemy wic do zwyczaynych odwoywa si
prawide. Jenera Chopicki tylko odrodzi moe Oyczyzn.
Oznaymi warunki pod któremi przyimie Dyktatur. To, com
wczoray obiawi, byy to tylko zasady, a dzi przybray form
proiektu do uchway, który albo cakowicie przyi, albo cako-

wicie odrzuci naley. — Wszelako, kiedy wiksza liczba czon-

ków da licznieyszey Deputacyi, któreyby wybór nie zalea
od Marszaka i Prezyduicego w Senacie i któreyby oni nawet

nie byli koniecznie czonkami...

«

Tu przerwa JW. Jan Ledóchowski mówic: wPrzepraszam
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JW. Marszaka i owiadczam, i zupen ufno w nim i w Pre-

zesie Senatu pokadamy«.

W tey ciwili doda JW. Morozowicz: »Nie w Prezesie,

tylko w Prezyduicym nateraz«.

Znowu JW. Ledóchowski: wOdwoui to, com powiedzia —
rzeczywicie si omyliem«.

JW. Jasiski: wMusimy wic albo przyi, albo odrzuci zu-

penie. Trzeba iednak owiadczy, i tytu Dyktatora niemiy

Narodowi; lepiey aby Jenera Chopicki przybra tytu Naczel-

nika, wszake Kociuszko go nosi«.

Tu day si sysze szemrania galeryi, które temi sowy
uciszy JW. Swirski: » Reprezentanci Narodu! Winnimy utrzyma
godno nasz — wszake za postpowanie Reprezentanta

w przekonaniu jego iest nagroda lub kara. Szemrania lub okla-

ski równie s dla nas habice«.

JW. i^larszaek na to owiadczy: wProsiem iu o spokoy-

no arbitrów i za kadym razem lask znak dai, aby si

uciszono«.

JW. Biernacki: »Czui potrzeb oszczdzenia czasu; wnosz
aby gosowanie w naykrótszy odbyd sposób, i prosz aby JW.
Marszaek oznaczy punkta dyskussyia.

JW. Marszalek: ))Nie moemy gosowa, iak tylko na zmian
proponowan przez JW. Ledóchowskiego«.

Ten, zwracaic si do kolegów, wyrzek: ))Co do innych

artykuów ulegniymy dla dobra kraiu«.

JW. Biernacki: » Drugi proiekt, oddaicy wadz królewsk
Dyktatorowi, podyktowany by take gorc mioci Oyczyzny

i swobód i nie zawiera nic ubliaicego dla Jeneraa«.

JW. Józef Ledóchowski: wNiech JW. Marszaek poda pro-

iekta z kolei do wotowania«.

JW. Marszalek: »Niemona poda proiektu JW. Kaliskiego

do dyskussyi, gdy Dyktator go nie przyimie«.

Po tem owiadczeniu zabra gos JW. Morozowicz: »Przy-

bliaic dyskussy do podanego kresu, rozbierzmy, iakie pyta-

nie i w iakiey kolei rozwiza nam wypada. JW. Marszaek
przedstawi nam proiekt do uchway wzgldem wadzy Dykta-

tora. — JW. Kaliski wraz z innemi posami wnosi, aby podany
przez nich w odmienney postaci proiekt do podobney uchway,
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ieeli nie pod bezporednie zatwierdzenie lub odrzucenie Izby,

to przynajmniej pod rozwag Dyktatora przedstawiony byd
móg. Wielu nakoniec Reprezentantów da, aeby wybór De-

putacyi, wadz Dyktatorsk kontroluicey, nie do prezydui-

cych, lecz do Izb waciwych nalea. Wniosek JW. Marszaka

decydowany byd niemoe, dopóki Izba nie wyrzecze, czyli -
danie JW. Kaliskiego i yczenie co do sposobu wybierania De-

putacyi Seymowey Dyktatorowi przedstawione byd mai? —
Moiem zdaniem, proiekt JW. Morawskiego dla tego samego

utrzyma si nie moe, e przepisuie, obok wadzy Dyktator-

skiey, konstytucyin odpowiedzialno Ministrów, któraby ca
sprysto rozkazu wodza, zwykle nie w stolicy przebywai-

cego, poddawaa opiniom lub obawie kadego respective Mini-

stra. Przystpmy zatem naprzód do zdecydowania wniosku JW.
Morawskiego, a nastpnie do wniosku o wyborze czonków
Deputacyi Seymowey. — Co do obu kwestyi, sdz, e naykró-

ciey wotowa bdzie przez wstanie i siedzenie; po którem do-

piero iu zwykem kreskowaniem ostatecznie wzgldem uchway
przez JW. Marszaka zaproponowaney wyrzec wypadnie«.

JW. Swidziski : ))Odróni naley kwestye i naprzód zade-

cydowa: czyli deputacya ma zanie do Jeneraa Chopickiego

propozycy o pomnoenie liczby czonków Deputacyi, i nie s-

dz, aby byo koniecznoci z kadego respective woiewództwa

po iednym czonku wybiera«.

Po takiem wyianieniu rzeczy rzek JW. Marszaek: »Dy-

skussya iest zamknit. Wzywam JW. Sekretarza do zredago-

wania kwesyi«.

JW. Sekretarz czyta: »Czyli ma byd deputacya wysan
do Jeneraa Chopickiego z daniem, aby w uchwale, przez

Marszaka przedstawioney Izbie, artyku 3-ci teye by zmieniony

w ten sposób:

Deputacya, o którey w artykule poprzednim mowa, ska-

daa: Prezyduicy na teraz w Senacie wraz z trzema Senato-

rami, przez Senat wybra si maicemi i Marszaek Izby Po-

selskiey wraz z 8 czonkami po iednym z kadego Woiewódz-

twa, przez Izb Poselsk wybranymi((.

Zaledwo odczyta JW. Sekretarz, owiadczy JW. Jan Ledo-

Chowski: ))My przepraszamy Senat, lecz chcemy z Jego grona

wybiera czonków Deputacyi«.
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JW. Marszaek: ))Czas upywa, woysko bez wodza, kray

bez rzdu«.

JW. Ledochowski : »Poczmy Izby, wotuymy razem«.

JW. R^arszaek: »Czy Izba Senatorska na to przystanie ?«

JW.Gustaw Maachowski: wMy niechcemy narzuca praw

Senatowi «.

JW. Ledochowski: »My nikomu praw nienarzucamy, win-

nimy tylko praw Narodu broni. Niechay si obie Izby pocz;
Senat mieci w sobie czonków komitetu ledczego«.

JW. Marszaek: »Prosz JJWW. Reprezentantów, aby swe

mieysca zabrali i wzywam JW. Sekretarza do powtórnego od-

czytania kwestyi«.

Skoro Reprezentanci zasiedli, a JW. Sekretarz odczyta ie

powtórnie — rzek JW. Marszaek: ))Kto powstanie, bdzie za

wnioskiem «. Po nieiakiey chwili przez powstanie z mieysc oka-

zao si, i wielka wikszo wniosek przyia. W dalszym wic
cigu narad JW. Sekretarz na wezwanie JW. Marszaka czyta

drug kwesty w tey treci:

))Czyli deputacya, do Jeneraa Chopickiego wysa si ma-

ica, ma przedoy proiekt przez czonków Izby przedstawiony ?«

Na t propozycy kilku tylko czonków powstao, a zatem

proiekt upad.

Wtedy owiadczywszy JW. Marszaek, i pozostae mu
tylko wyznaczenie deputacyi do Jeneraa Chopickiego w celu

przedstawienia da Izby. Wezwa do niey JJWW. Jana Le-

dochowskiego, Franciszka Sotyka, Aloyzego Biernackiego, Xa-

werego Niesioowskiego, Ignacego Dembowskiego, Augustyna

Subickiego, Józefa Maachowskiego i Kisielnickiego. — A re-

szta zgromadzenia w oczekiwaniu pozostaa.

Za powrotem Deputacyi JW. Ledochowski zda z niey

spiaw w ten sposób: — ))Z naywiksz przychodzi mi przy-

iemnoci zda rapport z czynnoci deputacyi. Przedstawilimy

Jeneraowi Chopickiemu zmian artykuu 3 go; z ochoczoci
prawdziwie polsk, z ochoczoci znamionuic uczciwego czo-

wieka przyi nasze propozycye, nazwa ie sprawiedliwemi,

a nawet wicey leszcze uczyni, gdy zezwoli na to, aby

w Izbie Senatorskiey piciu czonków wybranemi zostao, gdyby
za który z czonków, przez mier lub nieprzewidziane wypa-

dki niemóg nalee do skadu Deputacyi, zaproponowa, aby
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JW. Prezyduicy nateraz w Senacie, z grona Senatu i JW
Marszaek mianowali zastpców w Izbie Poselskiey z tego sa-

mego woiewództwa, z którego by czonek uby. Musz owiad-
czy, i rysy twarzy Dyktatora (bo go tak iu nazwa mog)
okazyway naywiksze powicenie; zy widziaem w iego oczach.

Wnosz, aby nie wotowa, lecz iednomylnie wykrzykn Dy-

ktatorem Jeneraa Chopickiego«.

Tu day si sysze iednozgodne okrzyki tak Izby, iak

i galery i: ))Niech yie Dyktator !«

JW. Marszaek: »Przyimui mocy JW. Ledochowskiego.

Gdyby kto by iey przeciwny, niechay swe zdanie owiadczy«.

JW. Barzykowski : ))Lubo iestem za wyborem Jeneraa Cho-
pickiego, lecz e podobne okrzyki tylko do nieporzdku prowa-

dzi mog, prosz zatem o kreskowanie«.

JW. Marszaek: »Tem iawnieyszy bdzie dowód, e iedno-

mylno panuie w Izbie, Wzywam naystarszych wiekiem

JJWW. eleskiego, Faltza, Niesioowskiego i Walchnowskiego
na assessorów do zapisywania kresekw.

Na wezwanie JW. Marszaka, JW. Sekretarz czyta popra-

wiony proiekt do uchway, którym trzeci artyku w nastpu-

icy sposób zmieniony zosta:

»Deputacy, o którey w artykule poprzednim mowa, ska-

»dai: Prezyduicy na teraz w Senacie wraz z piciu Senato-

»rami, przez Senat wybra si maicemi — i Marszaek Izby

))Poselskiey wraz z omiu czonkami, po iednym z kadego wo-

))iewództwa przez Izb Poselsk wybranemi. Gdyby który z czon-

))ków tak z Senatu iak Izby Poselskiey, bd przez mier, bd
»z innego iakiego powodu uby; Prezyduicy na teraz w Se-

»nacie, z Senatu, a Marszaek Izby Poselskiey, z teye Izby, mia-

wnowa bd zastpców w Izbie Poselskiey. Nastpca ma byd
»z tego samego woiewództwa, z którego czonek uby«.

JW. Biernacki: )>Zdam, aby poiedynczemi artykuami pro-

iekt odczyta i redakcy iego poprawi — bo nie wszystkie

w nim przypadki s przewidziane np. gdyby Marszaek umar,

lub gdyby mandat upyn Deputowanym przed kocem Dy-

ktatury «.

JW. Marszaek: ))Bdzie o tem wzmianka w protokóle —
lecz Izba nie moe tego wzi pod rozwag dla krótkoci

czasu «.
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JW. Sekretarz odczytuie list czonków i zapisuie wraz

z assessorami i Marszakiem zdanie kadego Posa iak nastpnie:

Woiewództwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor l-
ski, aff. Jan Hr. Ledóchowski, aff. Ferdynand Walewski, aff. Micha Wa-
lewski, aff. Józef Gostkowski, nieobecny. Jan Bukowski, aff. Jan Szym-

czykiewicz, aff. Jan Stoowski, aff. Andrzey Walchnowski, aff. Stanisaw

Nowakowski, aff.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski, aff. Wadysaw Sotyk, aff.

Franciszek Jaboski, aff. Jan Olrych Szaniecki, aff.

Woiewództwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Cypryan

Baczyski, aff. Józef Hr. Ledóchowski, aff. Antoni Libiszewski, aff. Antoni

Suchodolski, aff Franciszek Sotyk, aff. Andrzey Deskur, aff. Roman So-

tyk, aff. Konstanty widziski, aff. Gustaw Hr, Maachowski, nieob.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski, aff. Jan Puszty-

nika, aff. Jgnacy eleski, aff Ludwik empicki, aff. Jan Posturzyski, aff.

Jan Gratkowski, aff.

Woiewództwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Teofil Morawski,

•Poniewa iestem za Dyktatur umiarkowan, wic gosui negativec(. Jan

Nepomucen Gliszczyski, aff. Marcin Radoski, aff. Stanisaw Kaczkowski,

nieob. Rafa Pstrokoski, aff. Kazimierz Bartochowski, aff. Aloizy Biernacki,

»Lubo prawo niedostatecznie wyianione; poniewa woysko potrzebuie wo-

dza, a tym moe byd tylko Jenera Chopicki — wic gosui aflirmative«.

Kantorbery Tymowski, »Widzc konieczno interesu oyczyzny, cho nie-

zupenie z przekonania affirmative«. Wadysaw Hr. Ostrowski »Przez

wzgld na konieczno affirmative. Ignacy Morzkowski, aff.

Deputowani: JJWW. Ernest Fal tz, aff. Antoni Rembowski, nieob.

Sebastyan Szymoski, aff. Antoni Jaksiewicz, aff. Stanisaw Miczyski, aff.

Stefan Zotnicki, aff. Józef Ziemicki »Z tego powodu co i Marszaek aff.

Xawery Biedrzycki, aff.

Woiewództwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalixt Morozo-

wicz, aff. Józef Jabonowski, nieob. Xawery Hr. Niesioowski, aff. Jgnacy

Bielski, aff. Aloizy Hr. Poletyo, aff. Józef Swirski » Przez wzgld na ko-

nieczno aff.« Józef Chrzanowski, aff. Tomasz Baron Wyszyski, aff. Jó-

zef Rozenwerth, aff. Felix Doliski, aff.

Deputowani: JJWW. Adam Frytsch, aff. Jan Kuczewski, nieob. Pa-

we Cieszkowski, aff. Woyciech Wgliski, nieob. Andrzey Mazurkiewicz, aff.

Woiewództwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski, aff.

Pawe Grbczewski, aff. Maryan Cissowski, aff. Konstanty Witkowski,

»Przez wzgld na konieczno« aff. Wincenty Chemicki, aff. Stanisaw
Barzykowski »Przekonanie powicam dla koniecznoci, aff.

Deputowani: JJWW. Jgnacy Dembowski » Przez wzgld na ko-

nieczno« aff. Kaietan Kozowski, nieob. Klemens Witkowski «Nad prze-

konanie wysza oyczyzna« aff. Woyciech Chobrzyski, aff.

Woiewództwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Alexander

Szymanowski, aff. Konstanty Jezierski »Kiedy inaczy byd niemoe. aff.

Jan Rostworowski, aff. Szczepan winiarski, nieob. Stanisaw Hr. Jezierski,
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aff. Jakób Okcki, aff. Antoni Plichta, aff. Franciszek Dbrowski » Przez

wzgld na konieczno* aff. Jgnacy Starzyski »Przez wzgld, e oyczy-

zna zawsze przez niezgod upadala« aff. Adam uszczewski, aff. Rudolf

Wieszczycki »Konieczno! nieprzyiaciel na karku! paasz przy boku« aff,

Franciszek Trzciski, aff. Augustyn Slubicki, aff. Józef Kretkowski, aff.

Józef Modliski, aff.

Deputowani: JJWW. Józef Lubowidzki, aff. Jan Charzewski, aff.

Jakób Piotrowski, nieob. Józef Brinken aff. Micha Piotrowski, aff. Walenty
Zwierkowski » wszystko dla oyczyzny powicaica aff. JC. Mo W. X.

Konstanty nieob. Franciszek Woowski, aff. Xawery Czarnocki, aff. Augu-
styn Morzkowski, aff. Woyciech Chodecki, aff. Antoni Zawadzki, aff. Wa-
lenty Zwa, aff. Wincenty Waszkiewicz, aff. •

Woiewództwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Felix Markow-
ski, aff. Ludwik Bieniecki, aff. Franciszek Zalewski, aff. Jan Hr. Jezierski,

nieob. Joachim Lelewel »chocia obrady nie s tego rodzaiu abym zdanie

mole wynurza, iednak aff.c( Wadysaw Zawadzki, nieob. Jgnacy Wyk, aff.

Józef Hr. Maachowski, aff. Teodor Jasieski, nieob.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski, aff. Felix Gumowski, aff.

Kalixt Mierzeiewski, nieob. Micha Dunin Borkowski, aff.

Woiewództwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni

Bykowski, Józef Hr. Starzeski, aff. Jan Augustowski, aff. Franciszek Ki-

sielnicki, aff. Kaietan Gawroski, nieob. Wincenty Gawroski, aff. Jan Fo-
ryanowicz, aff.

Deputowani: JJWW. Jakób Kliraontowicz, aff. Antoni Kruszew-

ski, nieob. Józef Winiewski, aff. Wincenty Kruszewski »z wasnego prze-

konania « aff.

W kocu przyby JW. Hr. Gustaw Maachowski i da gos
))bez frazesów affirmative«.

Po przeliczeniu gosów JW. Marszaek odezwa si w te

sowa:
))Ogaszam z naywiksz radoci, e ucliwaa, mianuica

Jeneraa Chopickiego Dyktatorem, utrzymaa si 108 gosami
affirmative przeciw iednemu negative.

"Wzywam do zakomunikowania tey uchway Jeneraowi

JJWW. Walchnowskiego, empickiego, Morawskiego, Swir-

skiego, Konstantego Witkowskiego, Trzciskiego, Wyka i Wi-

niewskiego.

Jeeli ta uchwaa utrzyma si w Senacie, zapewne Pre-

zyduicy tame wyznaczy z Senatu czonków, którzy wspólnie

z poselsk deputacy udadz si do Jeneraa Chopickiego, przed-

stawi mu uchwa przyit i owiadcz, e Izby z upragnie-

niem wygldai jego obecnoci, aby usysze iakie s jego zamiary i

zapewni Go, o zupenem swoiem powieeniu dla sprawy Narodu.
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Teraz zaymiymy si, stosownie do artykuu 3 uchway,

wyborem 8 czonków, maicych skada Deputacy Seymow«.
W cigu przygotowa do gosowania przybya deputacy

Senatu, zoona z JW. Senatora Woiewody M iczy skiego
i JW. Senatora Kasztelana Rembieliskiego, z owiadcze-

niem Senatu, i uchwaa Izby Poselskiey ze wzgldu na obe-

cne pooenie kraiu, iednomylnie przez Senat przyit zostaa.

Na to owiadczenie rzek JW. Marszaek: »Z wdzicznoci
i radoci dowiaduie si Izba Poselska, e starsi nasi bracia t
uchwa iednomylnie przylawszy, ostatecznie w prawo i za-

mienili. Bdziemy oczekiwa na wezwanie Senatu, aby depu-

tacy z Senatorów i Posów zoona udaa si do Dyktatora

i oznaymia Mu iednozgodne zamienienie w prawo uchway
naszey, tudzie aby zaprosia Go do odebrania od nas wadzy
naywyszey«.

Po oddaleniu si Senatorów, zaia si Izba Poselska wy-

borem czonków do Deputacyi, artykuem 3 dopiero uchwalo-

nego prawa ustanowioney, a po ukoczeniu tey czynnoci ogo-

si JW. Marszaek i:

Z Woiewództwa Krakowskiego JW. Pose Jan Ledochow-

ski, iloci gosów 49.

Z Woiewództwa Sandomierskiego JW. Pose Franciszek

Sotyk, iloci gosów 47.

Z Woiewództwa Kaliskiego JW. Pose Teofil Morawski,

iloci gosów 38.

Z Woiewództwa Lubelskiego JW. Józef wirski, iloci

gosów 37.

Z Woiewództwa Pockiego, JW. Barzykowski Stanisaw,

iloci gosów 58.

Z Woiewództwa Mazowieckiego, JW. Stanisaw Jezierski,

iloci gosów 39.

Z Woiewództwa Podlaskiego, JW. Ignacy Wyk, iloci

gosów 51.

Z Woiewództwa Augustowskiego, JW. Józef Winiewski,

iloci gosów 76.

Do teye Deputacyi wybranemi zostali.

Wezwa nastpnie JW. Marszaek trzymaicego pióro na

przeszem posiedzeniu JW. Barzykowskiego do odczytania pro-

tokóu sessyi z dnia 18 Grudnia r. b.
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Przed odczytaniem takowego JW. Barzykowski prosi o przy-

mówienie, którego wolno uzyskawszy, mówi:
))Naywysz nagrod dla Posa iest: kiedy Reprezentanci

Narodu zaufanie w nim pokadai. Wybranie mnie do Deputa-

cyi Seymowey uwaam za naywyszy dla siebie zaszczyt. Gdy
iednak dla wanych okolicznoci bd czasami zmuszany uwal-

nia si od penienia obowizków, do czonka tey Deputacyi

przywizanych, prosz JW. Marszaka, aby wtenczas wyznaczy
na moie mieysce czonka, naywicey kresek po mnie za sob
maicego«.

Poczem nastpio odczytanie protokóu sessyi 18 Grudnia,

który przyitym i stosownie do obmowy iego przez wszystkich

czonków Izby podpisanym zosta.

W^ cigu podpisów powrócia deputacya od Dyktatora,

a JW. Walchnowski zda z niey spraw w tych sowach:
»Bylimy u Dyktatora. Xidz Biskup Pramowski owiad-

czy iednomylno Seymuicych i zaprosi go, aby przyby do

poczonych Izb. Dyktator chtnie zaproszenie przyi. Gdymy
go jednak uwiadomili, e Izba Poselska leszcze ma czynnoci

do zaatwienia, owiadczy yczenie, aby mu o ukoczeniu
tyche wiadomo udzieli, a skoro ta nadeydzie, natychmiast

przyby nieomieszka«.

Wkrótce potem deputacya z Senatu, zoona z JW. Senatora

Woiewody Maachowskiego i JW. Senatora Kasztelana

Gliszczyskiego, zaprosia Izb Poselsk do poczenia si

z Senatem dla przyicia co chwila oczekiw^anego Dyktatora, aby

tern prdzey kosztowa owoców z uchwa tak chwalebnych.

Na to zaproszenie owiadczy JW. Marszaek : wSkoro uko-
czemy podpisanie protokou przeszey sessyi, pospieszemy na

wezwanie starszych braci i oczekiwa bdziemy przybycia Dyk-

tatora dla zoenia mu uchwaloney wadzycc.

A gdy oddalili si Senatorowie, mówi daley:

»Jest proiekt, aby przed zalimitowaniem Seymu dopeni
waney czynnoci, iu wprawdzie protokóem sessyi z dnia 18.

Grudnia poczci zastpioney, to iest: aby wyda manifest, któ-

ryby wyiani przyczyny i zamiary rewolucyi naszey. Wzywam
JW. Sekretarza do odczytania przygotowanego w tym celu

proiektu«.

Tu JW. Sekretarz odczyta proiekt manifestu.

Dyaryusz. *
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Zaledwo go ukoczy, odezwa si w te sowa JW. Roman

Sotyk; »Mamy tak wany akt wydawa, winnimy ^o wic iak

naystaranniey zredagowa. Sdz, i naylepiey bdzie póy za

przykadem Izb francuskich i spiesznie wybra Kommissy, któ-

raby si zaia redakcy manifestu i przysposobiony do niego

proiekt poddaa pod roztrznienie Izb«.

JW. Klimontowicz : wDodai uwag, e manifest tu odczy-

tany nie obeymuie krzywd naszych; zawiera tylko danie po-

mocy od obcych mocarstw. Trzeba wyrazi, iak to od lat sze-

ciudziesiciu Gabinety staray si nas drczy i paraliowa
nasze wadze. Potrzeba zatem wyszczególni, w czeni gwa-
cono nasz konstytucy, iak to Kommissy Rzdowa Skarbu

dowolnie nakadaa podatki, iak to wolno osobista bya za-

groona i tysicznych innych dopuszczano naduy. Prosz wic
o wyznaczenie Kommissyi, zooney z osób wprawnych w re-

dagowanie podobnych odezw, do uoenia manifestu«.

JW. IV!arszaek: » Chciaem tu wyrazi myl moi wzgldem
uoenia onego. Czyby nie lepiey byo z poczonych Izb wy-

znaczy osoby do zredagowania go; tym albowiem sposobem

nadalibymy wicey wagi temu aktowi, bo manifest wydany
od iedney Izby nie byby leszcze stanowczym. Podai iednake
t myl tylko salvo meliore judicio<(.

Tu si day sysze powszechne odgosy Izby: ))Zga-

dzamy si«.

JW. Gustaw P/laachowski : wDziel zdanie JW. Marszaka;

sdz, e nadto trzeba wyrazi krzywdy nietylko dawne, ale

i obecne; naley powiedzie, e wprzód 164 artykuów naszey

konstytucyi zgwacone byy przez obcych, nim my pierwszy

i ieden zgwacilimy, ale zgwacili na zawszea.

JW. Zwierkowski: »Konieczne iest ogoszenie manifestu.

eby ten by prawomocny, musimy go wyda, nim zoemy wa-
dz w rce Dyktatora. Zdaniem iest moiem zasolwowa sessy
do dnia iutrzeyszego i wstrzyma dorczenie uchway Dykta-

torowi. Pierwszym albowiem naszym obowizkiem iest dope-

nienie tego, comy w dniu onegdayszym postanowili. Albo te
nie oddalaymy si z Izby, siedmy przez ca noc w mieyscu

posiedze, dopóki manifestu nie uoemy; gdy czas iedyny do

tego iest dzisiay, iutro bowiem moeby iu byo za póno. —
Trzeba si leszcze zapyta Izby Senatorskiey, czy si przychyli
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do naszego dania. W razie przeciwnym sami manifest

wydamy«.
Poczem JW. Zwierkowski poda do laski marszakowskiy

nastpuice na pimie warunki manifestu:

))Niepodlego — nie mogc ufa zarczeniom konstytu-

cyi, gdy ta, lubo wit przysig stwierdzona, utrzymywan
nie bva«.

))Wyszczególnienie gwatów«.
»Poczenie prowincyi polskich, pod panowaniem Rossyi

bdcych«.
Po tey propozycyi zapyta si Izby JW. Marszaek: »Czy

wysa w tym celu deputacy do Senatu ?«

Wszyscy zawoali: »Wysa! wysa«.
JW. Marszaek: »Mianui do tego JW. Gustawa Maa-

chowskiego i JW. Teofila Morawskiego«.
Za powrotem deputacyi JW. Gustaw Maachowski tak zda

z niey spraw: wSenat, iak zwykle, z braterskiem uczuciem przy-

i nasz odezw. Przedstawia tylko trudno zredagowania

manifestu przed przybyciem Dyktatora; poda atoli ten rodek,

aby byli wyznaczeni redaktorowie w Senacie przez Prezydu-

icego, a w Izbie Poselskiey przez Marszaka, którzyby uoony
przez siebie proiekt manifestu poddali pod sd iu wybranych

Deputacyi Seymowycha.

Gdy si Izba na to zgodzia, JW. Marszaek wezwa na

Redaktorów: JJWW. Gustawa Maachowskiego, Swi-

dziskiego, Lelewela, Biernackiego i Zwierkow-
s kie go.

Potem nastpio poczenie Izb w sali Senatorskiey. Pre-

zydujcy w Senacie wezwa JJWW. Senatorów Kasztelanów

Kulikowskiego i Sierakowskiego; Marszaek za Izby

Poselskiey JJWW. Deputowanych Stanisawa Miczy-
skiego i Michaa Piotrowskiego do przyicia Dykta-

tora. Wkrótce potem wszed Pókownik Wyleyski i rzek: »Nay-

ianieysze Stany! Byy Jenera Chopicki uprasza o wolno
weycia<(.

Na co Prezydujcy w Senacie i Marszaek Izby Poselskiey

owiadczyli, e iu deputacy z obu Izb wyznaczona oczekuie

iego przybycia.

Wtedy wszed Jenera Chopicki, a widzc stra z gwar-

4«
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dyi honorowej zoon, poleci iey ustpi, dodaic, i zbroyni

ludzie nie powinni tam si znajdowa, gdzie wolni obradui

Reprezentanci.

J. 0. Xie Czartoryiski, Prezyduicy w Senacie, temi sowy
powita Dyktatora:

))Dostoyny Dyktatorze!

))Obiedwie Izby skadai Ci dowód nayzaszczytnieyszey

ufnoci, iakiey rodak od rodaka, obywatel od narodu domaga
si moe. Czy, dziaay dla dobra ogólnego i ukochaney Oyczy-

zny. adna wtpliwo nie zblia si do serc naszych, owszem,

powierzaic Ci wadz naywysz, przekonani iestemy, e czy-

niemy to, co do ustalenia bytu Oyczyzny naszey koniecznie po-

trzebne. — Polegamy na Twoiey dzielnoci, niezomnym cha-

rakterze i sawie cnego Polaka. Ufno rodaków otacza Ci
bdzie, czeka Ci naywiksza na tym wiecie nagroda: chwaa
adn chmur nie zamiona, i wdziczno Oyczyzny. Dorczamy
Ci uchwa Seymow, która naywysz wadz Tobie powierza«.

Tu odczytan zostaa przez zastpc Sekretarza Senatu

Niemcewicza, cik zoonego chorob, nastpuica uchwaa:

Izba Senatorska i Izba Poselska, skadaice Seym
Królestwa Polskiego

))Zwaywszy nadzwyczayne pooenie, w lakiem kray wsku-

tek chwalebnie rozpocztey w dniu 29. Listopada r. b. rewo-

lucyi w obecney chwili si znayduie;

Zwaywszy nago potrzeby nadania wadzy Naczelney

tey sprystoci i siy, któreby woiennemu stanowi odpo-

wiaday;

Zwaywszy nakoniec rkoimie, iakie nieskaony charakter

i wysokie talenta byego Dyktatora, Jeneraa Józefa Chopi-

ckiego, sprawie narodowcy przedstawiaa:

Postanowiy i stanowi, co nastpuie:

1. Jenera Józef Chopicki otrzymuie wadz naywysz
i nayrocigleysz, z którey sprawowania do adney
odpowiedzialnoci pociganym byd nie moe, i miano-

wany zostaie Dyktatorem.

2. Wadza Dyktatorska koczy si, skoro j Dyktator sam

z siebie zoy, albo skoro Deputacya Seymowa, w spo-
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sób, nastpnym artykuem opisany, wyznaczona, obie-

rze w mieysce Dyktatora innego Naczelnego Wodza,
i skoro Wódz ten dowództwo nad Woyskiem obeymie;

od tey chwili Dyktator od wszelkich zgoa obowizków
uwolnionym zostaie.

3. Deputacy, o którey w artykule poprzednim mowa,
skadai: Prezyduicy na teraz w Senacie, wraz z pi-

ciu Senatorami, przez Senat wybra si maicemi, i Mar-

szaek Izby Poselskiey, wraz z omiu czonkami, po ie-

dnym z kadego Woiewództwa, przez Izb Poselsk
wybranemi. Gdyby który z czonków tak z Senatu, iak

Izby Poselskiey, bd przez mier, bd z innego ia-

kiego powodu uby, Prezyduicy na teraz w Senacie

z Senatu, a Marszaek Izby Poselskiey z teye Izby,

mianowa bd zastpców. W Izbie Poselskiey zastpca
ma byd z tego samego Woiewództwa, z którego czo-

nek uby.

4 W przypadku mierci Dyktatora, lub skoczenia si
iego wadzy, Seym rozpoczyna swoie czynnoci, skoro

tylko poowa czonków go skadaicych zgromadzon
bdzie.

5. Dyktator wybierze, podug zdania swoiego, czonków
do skadu Rzdu.

6. Seym natychmiast po wydaniu obecney uchv/ay za-

limitowanym zostaje i podczas trwania Dyktatury tylko

po zwoaniu go przez Dyktatora odbywa si moe.
Wykonanie ninieyszey uchway Seymowey wszystkim

wadzom dotychczasowym, Dowódzcom siy zbroyney i wszy-

stkim prawym Polakom polecamy.

Niech yie Oyczyzna!«

))Dziao si na Posiedzeniu Izb: Senatorskiey i Poselskiey

w Warszawie dnia 20. Grudnia 1830 roku«.

Podpisano: Prezyduicy w Senacie, Adam Xie Czarto-

ryski. Marszaek Izby Poselskiey, Wadysaw Hr. Ostrowski.

Za Sekretarza Senatu, Micha Hub. Sekretarz Izby Poselskiey,

Xawery Czarnocki., Deputowany Obwodu Stanisawowskiego.

Po odczytaniu uchway JW. Marszaek Izby Poselskiey za-

bra gos:
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» Dyktatorze!

»Ta uchwaa, któr Ci wrczamy, niech Ci suy za dowód
nieograniczonego zaufania Narodu w Twoich cnotach i sawie
woienney; iak Rzymianie Cyncynnata, tak my Ciebie uprosilimy,

aby nam przewodniczy; imi Twoie iest godem zwycistwa.

Ty ustalisz byt Narodu i iego niepodlegod«.

W tem mieyscu przemówi Dyktator:

»Reprezentanci Narodu^) Polskiego!

»Znakomity dowód ufnoci waszey odbieram; ycia iednego

za mao, aby i usprawiedliwi. Jeeli wadz Dyktatorsk przyi-

mui, to dla tego tylko, e w ziednoczeniu wszystkich stosun-

ków i nadaniu waciwego kierunku caey sile narodowcy, ie-

dyny sposób ocalenia Oyczyzny upatrui.

))Wy, Dostoyni Reprezentanci Narodu! Obmylilicie sposób

jey ratowania, do mnie teraz naley wszystko powici, abym
oczekiwaniom Narodu godnie odpowiedzia.

wDopóki wadz bd piastowa, wszystkie iey czynnoci

ku dobru tylko kraiu obróc; gdy mi i odbierzecie, kornem
biic czoem przed powag Narodu, wróc do domowego
zacisza^.

Zaledwo Dyktator mówi przesta, zewszd day si sy-

sze powszechne i ywe okrzyki: niech yie Oyczyzna! niech

yie wolno i niepodlego! niech yi Seymuicy i Dyktator!

Gdy na chwil okrzyki ustay, oznaymi Prezydujcy w Se-

nacie, i Seym iest zalimitowany; a przytem wezwa obecnych

do w^zniesienia nazaiutrz wspólnie modów do Naywyszego.
Na tem sessya wród powtarzanych iak pierwey okrzy-

ków i wyrae radoci zakoczon zostaa.

Oddalaicy si z Izby Senatorskiey Marszaek, zlecii JW.
Sekretarzowi, aby W. Komendantowi gwardyi honorowey, Szyr-

mie, i wszystkim iey czonkom, którzy w pamitnym zgod
i iednoci dniu dzisieyszym sub penili, owiadczy imieniem

iego i Izby nayczulsze podzikowanie za przykadn gorliwo,
z iak obowizku swego dopeniaic, wzorowem zachowaniem
godnoci woyskowey, pogodzoney z uprzeymoci obywatelsk,

dowiedli, i iako obywatele onierzami by umiei — iako

onierze, obywatelami na zawsze pozostan. To zlecenie nay-

1) W oryginale, napisanym przez Chfopickiego: »KróIestwa« (P.W.).
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chtniey wypeni Sekretarz przed podaniem protokóu do pod-

pisu JW. Marszaka.

Przed pooeniem podpisów na protokóle, zoonym zosta

nayprzód przez Posa JW. Modliskiego list pod dat 19 Gru-

dnia r. b. przez sztafet nadesany od Kalixta Mierzeiew-
s k i e g o, Deputowanego z okrgu Bialskiego,w którym tómaczc
si, i tylko dla cikiey ctioroby na obrady przybyd nie móg,
a zakoczony wyrazami: wNiech yie Oyczyzna! Niech yie
Dyktator!«, suy za dowód, i i ten nieobecny Reprezentant

podziela z obraduicemi przekonanie i uczucia; powtóre: list

JW. Juliana Ursyna Niemcewicza, Sekretarza Senatu,

take dat 19. Grudnia r. b. oznaczony, w którym, podobnie
nieobecno swoi cik tómaczc chorob, przesa iako ofiar

na potrzeby Oyczyzny do rk JW. Marszaka zp. 4.000 i kin-

da perski przeznaczony dla woyskowego, który zdaniem Dy-

ktatora, naywalecznieyszym czynem w pierwszey bitwie od-

znaczy si«.

W kocu owiadczy JW. Marszaek, i wychodzcemu
z sessyi zoy pan Bagar, obywatel Francyi w Warszawie za-

mieszkay, do skadek ogólnych na obecne potrzeby kraiu du-

katów 50 w zocie.

Na tem protokó czynnoci Seymu zakoczony i podpi-

sany zosta.

Dziao si iak wyey.
Podpisano: Marszaek Izby Poselskiey, Wadysaw Hrabia

Ostrowski. Sekretarz Izby Poselskiey, Xawery Czarnocki, De-

putowany Okrgu Stanisawowskiego.

Za zgodno z oryginaem.

Warszawa, dnia 24. Grudnia 1830.

Podpisano: Xawery Czarnocki, Sekretarz Izby Poselskiey.

Manifest obu Izb Sejmowych Królestwa Polskiego.

Wskutek uchway z dnia 20. Grudnia wydany.

))Kiedy Naród, niedy wolny i potny, nadmiarem niedoli

zmuszonym si widzi uciec do ostatniego z praw swoich: do

prawa odparcia si ucisku, winien to sobie, winien wiatu-
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aby oznajmi przyczyny, które go przywiody do popierania or-

em witej sprawy swojej. Uczuy Izby Sejmowe t potrzeb,

a przystpujc do rewolucji, w stolicy dnia 29. Listopada zdzia-

anej, i uznajc j za narodow, postanowiy krok ten usprawie-

dliwi w oczach Europy.

Zbyt s znane niecne zmowy i potwarze, jawne gwaty
i tajemne zdrady, towarzyszce trzem rozbiorom dawnej Polski:

historja, której stay si ju wasnoci, nacechowaa je pitnem
politycznej zbrodni. Jednej chwili nie umilka uroczysta Pola-

ków o gwat ten aoba, nie przestaa powiewa chorgiew bez

skazy na czele walecznych zastpów, a Polak w zbrojnem tu-

actwie z krainy do krainy obnosi uniesione bóstwa domowe,
woa o pomst za ich zniewag i w szlachetnem zudzeniu,

które (jak kada myl wielka) zawiedzionem nie byo, mnie-

ma, e walczc za spraw wolnoci, za wasn jeszcze walczy

Ojczyzn.

Powstaa ta Ojczyzna, a lubo w ciasnym obrbie, odzy-

skaa Polska z rk bohatera wieku jzyk, prawa, swobody;

wielkie dary, wiksze jeszcze nadzieje. Odtd sprawa jego, na-

sz, krew nasza, je^o staa si wasnoci, a kiedy go sprzy-

mierzecy, niebo nawet odstpio, wierni do ostatka podzielili

Polacy klsk bohatera, a ta wspólno upadku wielkiego ma
i nieszczsnego narodu, mimowoln cze wycisna na samych
zwycizcach.

Nazbyt ywo tkwio jeszcze to uczucie, zbyt uroczycie

wród walki przyrzeky mocarstwa Europy trwaym i na zasa-

dach sprawiedliwoci opartym pokojem wiat obdarzy, aby,

dzielc si na nowo upami naszemi, Kongres Wiedeski nie

stara si przynajmniej osodzi nowej krzywdy wyrzdzonej
Polakom. Zapewniono wic narodowo i handel wzajemny
wszystkim czciom dawnej Polski, a t, któr walka europej-

ska niepodleg zastaa z trzech stron znacznie zmniejszon, od-

dano z tytuem królestwa, oddzieln konstytucj i wolnoci
rozszerzenia pod bezporednie AIexandra panowanie. Dopenia-

jc tych warunków, nada on liberaln konstytucj Królestwu,

a Polaków, pod rossyjskiem panowaniem bdcych, blisk na-

dziej poczenia z niem pocieszy. Nie byy jednak te dary

bez poprzednich obowizków z jego, bez ofiar z naszej strony.

Przed i w czasie stanowczej walki wietne obietnice czynione
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Polakom, pod panowaniem Alexandra bdcym, podejrzenia rzu-

cane na zamiary Napoleona, wstrzymay niejednego w dziaa-

niu, a ogoszenie si królem polskim byo jedynie spenieniem

czynionych oddawna przyrzecze. Za narodowo i swobody,

dla mniemanego pokoju Europy, dano powicenia niepodle-

goci, tego pierwszego warunku politycznego ycia narodów:

jak gdyby móg istnie trway pokój na ujarzmieniu szesnasto-

milionowego ludu oparty, jak gdyby dzieje wiata nie nauczay,

e po najduszych wiekach podbite narody odzyskuj niepo-

dlego, do jakiej ich Stwórca, dzielc od innych jzykiem i oby-

czajami, odwiecznie przeznaczy; jakby i ta nauka bya dla rz-

dów stracon, e wyrzdzona krzywda czyni ucinionych natu-

ralnemi sprzymierzecami kadego, co przeciw ich ciemizcom
powstaje.

Ale i te narzucone dowolnie warunki nie zostay dotrzy-

manymi; wkrótce przekonali si Polacy, e narodowo i imi
polskie, Królestwu przez cesarza rossyjskiego nadane, byy je-

dynie pont, rzucon dla ich braci pod innemi rzdami pozo-

staych, zaczepn broni przeciwko pastwom ociennym, a

czczem omamieniem dla tych, którym zarczone zostay, i e
pod temi witemi imiony zamierzono zaprowadzi ponienie,

znikczemnienie niewolnicze i wszystkie klski, jakie dugi de-

spotyzm i utrata godnoci czowieka cignie za sob. Plan ten

wydawa si zacz przez rodki, jakich przeciw wojsku uyto.

Najdotkliwsze obelgi, habice kary, wymylne przeladowania—
wszystko pod pozorem karnoci wykonywane przez Naczelnego

Wodza— miay na celu wytpienie tego szlachetnego uczucia ho-

noru, tej narodowej godnoci, która wojska nasze cechowaa.

Najdrobniejsze równie, jak istotne uchybienia, sam zarzut winy—
• za wysokie przeciw karnoci przestpstwa poczytane, obok s-

dów wojskowych zupenie dowolnoci Wodza zostawionych,

uczyniy go nieokrelonym panem ycia i honoru kadego woj-

skowego. Widziano z oburzeniem wyroki sdów takowych po

kilkakro kassowane, póki nakazanego stopnia kary nie wymie-

rzyy. Wielu opucio szeregi; wielu, osobistej od Wodza dozna-

wszy zniewagi, w wasnej krwi hab sobie wyrzdzon zmy-

wao, aby okaza, e nie brak mztwa, ale obawa wystawienia

na szwank Ojczyzny do mciw wstrzymaa.

Pierwszy sejm Królestwa i uroczyste ponowienie obietnicy

I
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e dobrodziejstwo konstytucji i granice pastwa do braci na-

szych rozcignite bd, oywi na nowo nadziej i sejmuj-

cych przywiód do powolnoci. Ten by w^anie cel tych obie-

tnic. Wolno druku, wolne obrady byy dozwolone poty tylko,

póki szerzyy ustawnie hymn dzikczynie ujarzmionego ludu

dla potnego zdobywcy. Skoro jednak po tym sejmie zaczto

w pismach roztrzsa i naradza si nad krajowemi sprawami,

stao si to hasem do zaprowadzenia najsurowszej cenzury;

po sejmie za nastpnym, który mia te same cele, nastay

przeladowania Reprezentantów Narodu za zdania w Izbie obja-

wione. Zadziwi si konstytucyjne ludy Europy, gdy teraz dojd

do ich wiadomoci starannie tajone zdarzenia z jednej strony,

nad umiarkowaniem, z jakiem Polacy swobód tych uywali, nad

uszanowaniem monarchy, religji i obyczajów których jednem

nawet sowem nie obrazili, a z drugiej, nad z wiar wadzy,

która nietylko swobody nadane wydziera, ale zgroz gwatu
tego na karb wyuzdanej wolnoci nieszczsnego narodu kadzie.

Poczenie na jednem czole koron samodzierzcy i króla

konstytucyjnego byo potworem politycznym, który dugo istnie

nie móg: kady przewidywa, e Królestwo Polskie jest albo

zawizkiem instytucji liberalnych dla caego imperjum rossyj-

skiego, albo uledz musi pod elazn samowadzców jego pra-

wic. Zagadka ta wkrótce roztrzygnit zostaa. Zdaje si, e
na chwil cesarz Alexander rozumia, i caa obszerno de-

spotycznej wadzy z popularnoci form liberalnych da si po-

czy, i e ich popieranie nowy wpyw mu zapewni na sprawy

Europy. Lecz wkrótce pozna, e wolno nie da si poniy do

stopnia lepego narzdzia despotyzmu, a odtd z obrocy sta

si jej przeladowc. Rossja stracia wszelk nadziej z rk mo-

narchy otrzyma jakiekolwiek cikiego jarzma ulenie, a Pol-

ska stopniami ze wszystkich swobód wyzut byd miaa. Nie

ocigano si bynajmniej z wykonaniem tego zamiaru. Wycho-

wanie publiczne skaone, systemat obskurantyzmu uorganizo-

wany;lud— instrukcji, któr ju posiada, cae województwo— re-

prezentacji w radzie, Izby — monoci stanowienia budetu po-

zbawione. Narzucano podatki, zaprowadzono wysuszajce ródo
bogactw narodowych — monopolja, a skarb niemi zwikszony sta

si pastw najemnych sualców, przewrotnych podegaczów
i niecnych szpiegów. W miejsce oszczdnoci, o któr tylokro-
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tnie dopomina si Naród, cigle powikszano gorszcym spo-

sobem pensje urzdników, dodawano im ogromne gratyfikacje,

wymylano dla osób wszystko, aby coraz bardziej zwiksza
poczet zalecych od rzdu. Potwarcze szpiegostwo dosigo
schronie domowych, zarazio jadem przeniewierstwa swobod
rodzinnego ycia, a staroytna polska gocinno staa si si-

dem na niewinnych. Zarczona wolno osobista zgwacona;
zapeniano wizienia; wojenne sdy, postanowione na cywilne

osoby, rozcigay sromotne kary na obywateli, których ca
win byo, e ducha i charakter narodowy ratowa od zepsucia

i zguby zamierzyli. Nadaremnie niektóre wadze i Reprezen-

tanci Narodu wystawiali królowi obraz nieprawoci, w jego imie-

niu dopenianych: nietylko naduycia te ukróconemi nie byy,

ale nadto odpowiedzialno ministrów i wadz rzdowych przez

bezporednie brata cesarskiego dziaanie i wadze dyskrecjo-

naln jemu udzielon zupenie znikna. Wadza ta potworna,

ródo najwyszych, bo godno osobist kadego obraajcych

naduy, dosza do tego stopnia zaciekoci, e nietylko wszel-

kiego stanu ludzi przed siebie powoanych w swych gmachach

zniewaaa, lecz osiadych obywateli stolicy, wród tumu zgro-

madzonego ludu do robót habicych, zbrodniarzom waci-
wych, dowolnie zmuszaa, jak gdyby j Opatrzno przez ten

nadmiar obelgi uczuciom Narodu wyrzdzonej, za narzdzie

jego powstania przeznaczya.

Po tylu gwatach, po takiem wszystkich zarcze zdepta-

niu, zdolnem uprawni powstanie nietylko przeciw wadzy si
narzuconej, lecz któregoby si rzd najprawniejszy w adnym
kraju cywilizowanym bezkarnie dopuci nie way, któ nie

osdzi, e wszelkie przymierze pomidzy wadz a narodem

zerwane zostao, e naród ten sta si niewolnikiem, któremu

w kadej chwili kajdany zrzuci i na or przeku byo wolno?

Dalszy obraz nieszcz naszych i braci zbyteczny ju moe;
lecz prawda go zamilcze niedozwala.

Prowincye, dawniej do Rossyi wcielone, nietylko przy-

czonemi nie zostay, nietylko bracia nasi nie otrzymali narodo-

wych instytucyi, przez Kongres Wiedeski zawarowanych, lecz

nadto obietnicami, zacht a potem oczekiwaniem obudzone

w nich wspomnienia narodowe, stay si przestpstwem i zbro-

dni stanu, a król Polski w jej dawnych prowincyach ciga
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Polaków, którzy si Polakami nazwa powayli. Szkolna nno-

dzie staa si szczególniej celem srogoci. Z ona matek wy-

dzierano niedorose dzieci, znakomitych rodzin nadzieje wywo-
ono na Sybir lub oddawano w szeregi zepsutego odactwa
W urzdowych pismach i nauce szkolnej jzyk polski odjty

ukazy niweczyy prawo cywilne i sdownictwo polskie, bezpra

wia administracyjne przywodziy o ndz wacicieli ziemskich

a od wstpienia na tron Mikoaja stan si ten coraz bardziej

pogarsza, nawet intolerancja religijna wszelkiemi rodkami
staraa si obrzdek uniacki wypleni, a aciski przygnbi.

W Królestwie, lubo ju adna z zarczonych konstytucy

swobód zachowan nie bya, swobody te zniesione czynem,

istniay jeszcze w prawie. Naleao je i tam docign. Ukaza
si dodatkowy do konstytucyi artyku, który, pod szyderczym

pozorem troskliwoci o zachowanie ustawy, niweczy jedno

z gównych jej rozporzdze, odejmujc Izbom jawno obrad

i wsparcie publicznej opinii; a nadewszystko mia t uwici
zasad, e królowi wolno odebra, co raz nada, a tem samem
znie tak ca konstytucj, jak zniós jeden jej artyku. Pod
tak to wrób zwoano Sejm w r. 1825, z którego wszelkiemi

rodkami miaych obroców swobód oddali starano si, a po-

sa, przybywajcego na obrady, gwatownym uwiziono sposo-

bem i otoczonego andarmami w cigej przez lat 5 a do wy-

buchnicia rewolucyi trzymano niewoli. Pozbawiony Sejm
si swoich, zamknity, straszony odjciem konstytucyi, udzony
na nowo obietnicami przyczenia prowincyi Polskich, poszed
za ladem Sejmu 1818 r. lecz równie jak wtedy obietnice spe-

zy na niczem, a proby o powrócenie odjtych swobód ode-

pchnite zostay.

Powszechne oburzenie szlachetnych umysów, rozjtrzenie

caego Narodu, przygotowyway oddawna burz, której zblie-

nia lady okazywa si zaczy, kiedy mier Alexandra, wst-
pienie na tron Mikoaja i zaprzysienie przez niego konstytu-

cyi zdaway si zarcza, e naduycia ustpi, a swobody po-

wróc. Wkrótce znikna ta nadzieja, bo nietylko rzeczy pozo-

stay w dawnym stanie, ale rewolucya petersburska staa si
hasem uwizienia lub bada najznakomitszych z Senatu, Izby

poselskiej, wojska i obywatelstwa mów. Wkrótce wizienia
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stolicy przepenione, codzie nowe gmachy przyjmoway tysi-

czne ofiary, ze wszystkici czci dawnej Polski i z pod obcych

nawet rzdów do Warszawy zwoone. Udrczenia, na które

ludzko si wzdryga, przyswojono na rodzinnej ziemi wolno-

ci, a tumy nieszczsnych ofiar, czasem zapomnianych w cia-

snych i wilgotnych wizieniach, mier lub samobójstwa jedy-

nie przerzedzay. Z obraz wszelkich praw, do ledztwa usta-

nowiono komitet z Rossjan i Polaków, po wikszej czci woj-

skowych, który przedueniem mczarni, obietnicami darowania

kary, podstpnemi badaniami stara si jedynie o to, aby wy-

módz na obwinionym wyznanie nieistniejcej zbrodni. Po prze-

duonem pótorarocznem wizieniu ustanowiono dopiero sd
sejmowy. Bo gdy z obraz wszystkich praw popeniona bya
zbrodnia uwizienia tak dugiego i o mier tylu ofiar przy-

prawienia, trzeba byo j uprawni. Sumienno Senatu zawio-

da to oczekiwanie i prawie jednomylnie niewinnemi zbrodni

stanu uznaa tych, co ju dwa lata przeszo cierpieli. Odtd zni-

ka rónica midzy obwinionymi a ich sdziami, pierwsi, po-

mimo wyroku uniewinniajcego nie wypuszczeni, wywiezieni

nadto do Petersburga, jczeli w fortecznych wizieniach i do-

td nie wszyscy wrócili na ojczyst ziemi. Senatorowie za
rok blizko zatrzymani za to, e sdziami niepodlegemi si oka-

zali. Wyroku ogoszenie i wykonanie wstrzymano, oddano roz-

poznanie jego wadzom administracyjnym, a kiedy nakoniec

wzgld na Europ zmusi do jego ogoszenia, miao zniewa-

ono majestat Narodu, karcc w imieniu monarchy najwysz
w kraju magistratur, wykonywajc najwysz ze swoich

attrybucyi.

Po takich to czynach cesarz Mikoaj koronowa si kró-

lem polskim zamierzy. Przywoani reprezentanci byli niememi

wiadkami obrzdu, ponowienia przysig i ich nowego zama-

nia. Bo nietylko adne naduycie, wadza nawet dyskrecjonalna

zniesion nie zostaa, ale Senat w sam dzie koronacji zape-

niono nowemi czonkami, nieposiadajcemi kwalifikacji przez

konstytucj danych, a jedyn rkojmi nieulegoci ich zda-

nia dajcych. Nieprawne obcienie i nakazana przeda dóbr

narodowych miay na celu ogromny w ziemi majtek naro-

dowy ruchomym i rozrzdzalnym uczyni, lecz Opatrzno

chciaa, aby znaczne summy, z wykonania w czci planu tego
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pochodzce i od uronienia zachowane, stay si zasikiem tyle

teraz uatwiajcyna uzbrojenie narodu.

Wreszcie ostatnia pociecha, któr Polacy za Alexandra nie-

szczcia swoje sodzili, nadzieja poczenia si z braci, przez

cesarza Mikoaja odjt im zostaa. Wszelkie ju wzy byy
zerwane, oddawna wity ogie, którego na otarzach Ojczyzny

zapalad niebyo ju wolno, w piersiach tylko prawych tla po-

tajemnie, jedna myl bya wszystkim wspólna, e ponienia ta-

kiego duej znosi si nie godzi, lecz wadza przyspieszya

sama chwil wybuchnicia. Przy coraz mocniej potwierdzaj-

cych si wieciach o wojnie, przeciw swobodom ludów rozpo-

cz si majcej, nadeszy rozkazy postawienia na stopie wo-

jennej wojsk Polskich, przeznaczonych do wymarszu: a nato-

miast rossyjskie wojska kraj nasz zala miay. Nakazano zna-

czne summy, z obcienia lub przeday dóbr narodowych po-

chodzce i w Banku zoone, uy na koszta tej zabójczej dla

wolnoci wojny. Uwizienia na nowo si zaczy. Niebyo chwili

do stracenia. Szo o wojsko, skarb, zapasy, honor narodu nie-

zdolnego nie innym wizów, któremi sam si brzydzi, a wal-

czy przeciw wolnoci i dawnym towarzyszom broni. Czu to

kady, lecz uczuciem tem serce Narodu, ognisko zapau, dzielna

modzie wojskowa i akademiczna, oraz znaczna cz garni-

zonu stolicy i obywateli najsilniej przejta, postanowia da ha-

so powstania. Elektryczna iskra w iednej chwili wojsko, sto-

lic, kraj cay przebiega. Zajaniaa noc 29. Listopada ogniami

wolnoci. W dniu jednym oswobodzona stolica, w dniach kilku

poczone jedn myl wszystkie oddziay wojska, fortece za-

jte, naród uzbrojony, brat cesarski z wojskiem rossyjskim na

wspaniao si zdajcy i tym jedynie rodkiem ocalony; oto

s czyny tej rewolucyi bohaterskiej, szlachetnej i czystej, jak

modzieczy zapa, który j roznieci.

Powsta naród Polski z ponienia i podlegoci, z mzkiem
przedsiwziciem niepowrócenia wicej do wizów, które skru-

szy, niezoenia ora przodków, póki niewywalczy niepodle-

goci i potg, jedynej swobód rkojmi, póki niezabezpieczy so-

bie tych swobód, których domaga si, jako zaszczytnej puci-

zny przodków i naglcej potrzeby wieku, podwójne ma prawo;

póki nie poczy si z brami ujarzmionymi przez dwór peters-
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burski, z tego jarzma ich nie wyzwoli i swobód swoich, wol-

noci i niepodlegoci uczestnikami nie uczyni.

Nie powodowaa nami adna nienawi narodowa prze-

ciw Rossjanom, wielkiemu, jak my, szczepowi sowiaskiego
rodu. Sodzilimy owszem pierwsze chwile wydartej nam na

nowo niepodlegoci t myl, e poczenie pod jednem ber-

em, jakkolwiek dla nas szkodliwe, przyniesie czterdziesto-mi-

Ijonowemu ludowi uczestnictwo swobód konstytucyjnych, które

w caym ucywilizowanym wiecie stay si równie potrzeb
panujcych, jak rzdzonych.

Przewiadczeni, e wolno i niepodlego nasza, jak nie-

gdy dla ociennych narodów nie bywaa zaczepn, owszem
stanowia równowag i przedmurze ludów europejskich, tak te-

raz wicej, ni kiedy, moe im byd pomoc, stajemy w obli-

czu mocarstw i narodów z pewnoci, e za nami gos polityki

i ludzkoci zarówno przemówi.

A gdyby nawet w tej walce, której nie tajemy sobie nie-

bezpieczestw, przyszo nam samym bój za wszystkich stacza,

ufni w w witoci sprawy naszej, w wasnej odwadze i po-

mocy Przedwiecznego, dobija si bdziemy wolnoci do ostat-

niego tchnienia. A jeli Opatrzno przeznaczya t ziemi na

wieczne ujarzmienie, jeli w boju tym ostatnim wolno Polska

na gruzach miast i trupach swoich obroców polegnie, wróg
nasz nad jedn tylko pustyni wicej panowanie swoje rozci-

gnie, a prawy Polak zginie z t w sercu pociech, e jeli wa-
snej wolnoci i Ojczyzny uratowa niedozwoliy mu nieba,

mierteln walk zasoni przynajmniej na chwil zagroone

europejskich ludów swobody.

Nastpuj na oryginaach podpisy wyznaczonych do obu

Deputacyi osób.

1. Do redakcyi manifestu:

(Podpisano): Pramowski B. P. Miczyski Wojewoda.

Potocki Kasztelan. W. Zwierkowski, Deput. Warszawski. G. Ma-

achowski, Pose pow. Szydowieckiego. Konstanty Swidziski,

Pose Opoczyski. Alojzy Biernacki, Pose pow. Wieluskiego.

Lelewel Joachim, Pose elechowski. Maachowski, Senator

Kasztelan.

2. Do Deputacyi Sejmowej, do sdu o redakcyi manifestu

przeznaczonej:

I
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(Podpisano): A. Czartoryski. Micha Radziwi, Senator "Wo-

jewoda. Gliszczyski. Kochanowski. Wodziski. L. Pac. Wa-
dysaw Hr. Ostrowski. Jan Hr. Ledóchowski, Pose Woj. Kra-

kowskiego. Franciszek Sotyk, Pose Woj. Sandomierskiego. Teo-

fil Morawski, Pose Kaliski. Józef Swirski, Pose pow. Hrubie-

szowskiego. Ignacy Dembowski, Deputowany Pocki. St. Hr.

Jezierski. Ignacy Wyk, Pose osicki. J. Winiewski.

Za zgodno z oryginaem Marszaek Izby Poselskiej: (pod-

pisano) Wadysaw Hr. Ostrowski. Sekretarz Izby Poselskiej:

(podpisano) Xawery Czarnocki, Deputowany okrgu Stanisa-

wowskiego.

Posiedzenie z dnia 19. Stycznia 1831 r.

Dziao si na posiedzeniu Izby poselskiej

dnia 19. Stycznia 1831 r.

Uniwersaem ^) przez Dyktatora w dniu 7. b. m. i r. wy-

danym, zwoani Reprezentanci, po odbytem naboestwie, sto-

sownie do wydanego przez Rad Najwysz Narodow pro-

gramatu^), zebrali si w Izbie poselskiej okoo godziny jedena-

stej z rana. JW. Marszaek wezw^a arbitrów, aby ustpili z miejsc

dla posów przeznaczonych, a nastpnie JW. Sekretarza do od-

czytania listy obecnoci.

^) Por. plakat wspóczesny (w Aktach Izby Poselskiej z miesica

Stycznia 1831 r.). Nr. 714 W Warszawie dnia 7 Mca Stycznia. Dyktator.

Uniwersa wszem wobec i kademu komu o tern wiedzie naey: z po-

wodu nastaej potrzeby wyrzeczenia przez Reprezentantów Narodu wzgl-
dem dalszych sposobów zabezpieczenia bytu Narodowego i obmylenia
stosownych do tego celu dziaa, na mocy artykuu 6 Uchway Seymo-
wy z dnia 20. Grudnia r. z. i na przedstawienie Rady Naywyszey Na-

rodowcy, zwouje obie Izby Seymowe, do zebrania si na dzie 17. b. m.

do Warszawy. Po zjechaniu si Senatorów, Posów i Deputowanych, dzie
otwarcia Seymu przez Dyktatora oznaczony bdzie. Chopicki. Sekre-

tarz Stanu Plater. (P. W.).

'') Por. druk wspóczesny (w Aktach Izby Poselskiej z Mca Stycznia

1831 r.). Programma do pierwszy sessyi Seymu zwoanego uniwersaem
Dyktatora z dnia 7. Stycznia 1831. Dnia 19. Stycznia o godzinie 9. zrana

zgromadz si do kocioa Katedralnego: Rada Naywysza Narodowa, Se-
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Byli obecni:

Z Wo i e wódz t w a Krakowskiego. Po s owi: J.IWW. Teo-

dor Slaski. Jan Hiabia Ledochowski. Ferdynand Walewski. Micha Walew-
ski. Józef Gostkowski. Jan Bukowski.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Soltyk. Franci-

szek Jaboski. Oliych ^Szaniecki.

Z Woiewód z twa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cyp-
ryan Baczyski. Józef Hrabia Ledochowski. Antoni Libiszewski. Antoni

Suchodolski. Franciszek Sotyk. Andrzy Deskur. Roman Soltyk. Kon-
stanty Swidziski. Gustaw Hr. Maachowski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik enipicki. Jan Posturzyuski. Jan Gratkowski.

Z Woie wódz twa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-
rawski. Jan Nepomucen Gliszczyski. Marcin Radoski. Stanisaw K^acz-

natorowe, Zastpcy Ministrów, oraz Posowie i Deputowani. Rada Nay-
wysza, Senatorowie i Zastpcy Ministrów zasid w Presbyterium, a Po-

sowie i Deputowani zaym pierwsze awki w kociele. Skoro si wsz\scy

zgromadz, odprawi si Msza czytana, po któfóy nastpi kazanie, a po

nim ieden z Biskupów, pontyfikalnie ubr-any, zaintonuie hymn: Veni
Creator. Po ukoczonem naboestwie Simat si zbierze w Izbie swych
posiedze, a Posowie i Deputowani zaym mieysca podug porzdku, prze-

pisanego Statutem z dnia 15. Marca 1816, dla WoiewóWztw, Powiatów
i Okrgów gminnych. Czfonki Rady Naywyszey Narodowcy mie bd
mieysce w Izbie Senatorskiey po obu stronach Tronu, a w Izbie Posel-

skiy naprzeciwko Mars/.aka Seymowego. Poniewa Seym teranieyszy,

po limicie z dnia 20. Grudnia r. z. zwoany, ma iu obranego Marszaka
Izby Poselskiey, tudzie mianowanego Sekretarza, przeto, gdy wsz\scy

zaym swoie mieysca w Izbie Poselskiey, Sekretarz przystpi do imien-

nego powoania kadego z Czonków tey Izby podug listy, onemu dor-
czoney; poczem na czele Izby Marszaek oczekiwa bdzie wezwania Se-

natu do poczenia si Izb obydwóch. Prezyduicy w Izbie Senalorskióy

w tyme samym czasie, powoawszy imiermie wszystkich Czonków przy-

tomnych podug listy przeyrzaney, wyznaczy Deputacy, zoon z dwóch
Senatorów, która si uda do Izby Poselskiey, dla wezwania J6y do po-
czenia si z Izb Sanatorsk. Marszaek Sey mowy, zawiadomiony o zblia-

niu si wy wzmiankowanych Senatorów, wyle dwóch Posów i dwóch
Deputowanych dla przyicia, i osobicie przyimie ich przy drzwiach Izby,

wprowadzi i wskae im mieysca naprzeciwko siebie. Ci Senatorowie

krótk przemow wezw Posów i Deputowanych do poczenia si z Izb
Senatorsk; poczem Marszaek odpowie, a nastpnie Senatorowie, powsta-

wszy z mieysca swego, poprowadz do Izby Senatorskióy Posów i Depu-

towanych, na czele których Marszaek znaydowaó si bdzie. Skoro si

Izby obiedwie pocz, i gdy Izba Poselska zaymie mieysca wskazane

przez Prezyduicego w Senacie — Prezyduicy w Senacie w imienm Se-

Dyaryusz. 5
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kowski. Rafa Pstrokoski. Kazimierz Bartochowski. Aloj zy Biernacki. Kan-

torbery Tymowski. Wadysaw Hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Anloni Rembowski. Sebestyan

Szymoski. Antoni Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Stefan Zotnicki.

Józef Ziemicki. Xawery Biedrzycki.

Z Woiewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalixt

Morozewicz. Xawery Hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Aloyzy Hr. Poletyo.

Józef Swirski. Tomasz Baron Wyszyski. Józef Rozenwerlh.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Jan Kuczewski. Pawe Ciesz-

kowski. Woyciech Wgleski. Andrzóy Mazurkiewicz.

Z Woiewództwa Pockiego. Posowie: JJWW^ Jan Tur-

ski. Pawe Grbczewski. Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Win-

centy Chemicki Stanisaw Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kaietan Kozowski.

Klemens Witkowski. Woyciech Chobrzyski.

Z Woiewództwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

xander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworo^vski. Szczepan

winiarski. Stanisaw Hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franci-

szek Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczy-

cki. Franciszek Trzciski. Augustyn Subicki. Józef Krelkowski. Józef

Modliski,

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Józef

Brinken. Micial Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woowski.
Xawery Czarnocki. Augustyn Morzkowski. Woyciech Chodecki. Antoni

Zawadzki. Walenty Zwa. Wincenty Waszkiewicz.

Z Woiewództwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Felix

Markowski. Ludwik Bieniecki. Franciszek Zalewski. Jan Hr. Jezierski.

Joachim Lelewel. Wadysaw Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef Hr. Maa-
chowski. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Felix Gumowski.

natu, po nim Marszaek Seymowy w imieniu Izby Poselskiey, zabior gosy,

po których Prezyduicy w Senacie da gos Czonkowi Deputacyi, który

wystawi obraz obecnego pooenia rzeczy z powodu zoenia wladzj' przez

Dyktatora. Poczem Prezyduicy w Senacie wezwie Izb Poselsk, aby po-

wrócia do Izby swoiey. Jak t^lko to nastpi, i Marszaek swe mieysce zay-

mie, Izba Poselska przystpi do wyznaczenia Kommisyi Skarbowey, Prawo-

dawczey i Organiczney, którey dyplomatyczne interessa powierzone take
bd. Izba Senatorska w tym samym czasie do wyboru tyche Kommissyi

przystpi. Po wyborze Kommissyi, Izby uwiadomi Rad Naywysz Na-

rodow, i s gotowe naradza si nad wnioskami, jakie tak przez oby-

dwie Izby, iak i pizez Ni, Seymowi przedstawione byd mai. Sessye tak

w Senacie, iak w Izbie Poselskióy bd publiczne. Policya wewntrzna, sto-

sownie do Alt. 80. Statutu Organicznego o Reprezentacyi Narodowcy, do

samych Izb naley. W zastpstwie Prezyduicego: Wadysaw hr.

Ostrowski. Sekretarz Jeneralny Rady Naywyszóy Narodowcy: An-
drzóy Plichta. (P. W.).
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Z Woiewództwa Augustowskiego. Posowie: JJWW.
Antoni Bykowski. Józef Hr. Starzyski. Jan Augustowski. Franciszek
Kisielnicki. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Antoni Kruszewski.
Józef Winiewski. Wincenty Kruszewski.

Po odczytaniu listy JJWW. Posów i Deputowanych, JW.

Marszaek Sejmu zagai posiedzenie w sposób nastpujcy:

Przewietna Izbo Poselska!

))Kiedynny przed kilku tygodniami w tym przybytku wol-

noci po raz pierwszy, jako wolni zebrani, jednomylnie rewo-

lucy nasz, wznoszc gosy radoci i wdzicznoci, za naro-

dow ogosili, kiedymy baczni na naglc konieczno, wszy-

stkie siy w iedno gromadzc ognisko, wadz nieograniczon
jednemu poruczyli, czu kady z nas przecie, i jeszcze Sejm
nie dokoczy dziea swego; i prdzej, czy póniej, zebra si
bdzie mia obowizek, by ostatecznie o bycie Polski stanowi.

Chwila ta dzisiaj nadesza, a chocia mogaby si na pozór spó-

nion wydawa, moemy sobie przyzna, i ten czas przerwy

nie by stracony; jedni z nas, czuwajc przy sterze, starali si
wewntrznej sile porzdek zapewni, zewntrz za rozpatrzy

si w stosunkach naszych z ludami i opiniami Europy; drudzy,

rozlewajc we wszystkie zaktki Królestwa tego ducha jedno-

ci i zgody, który cechowa obrady nasze grudniowe, mogli si
wszdzie przekona, z jakim zapaem Naród cay potwierdzi

Izb Sejmowych postanowienia. Czas przerwy, powtarzam, nie

by stracony. Grone wojsk regularnych zdwojone zastpy

zwikszaj si codziennie, nowo jakby czarodziejsk sztuk two-

rzcymi si szykami Powstania Narodowego. Obywatel chwy-

ci za or, lat szesnacie rdzewiejcy, wocianin za kos, ju
krwi wrogów wiadom. We wszystkich gaziach Admini-

stracyi porzdek przywrócony od ducha Narodu nowej na-

biera energii. Posannicy do ludów nam przyjaznych uzyskali

podpor do czynnoci swoich w manifecie od Sejmu uchwa-

lonym, a wiernie malujcym krzywdy, obelgi, rozpacz i nadzieje

Polaków.

Jest wic teraz chwila stanowcza, chwila, w której Repre-

zentanci Narodu powtórnie zebrani, uzupeni maj tak chlubnie

rozpoczte dzieo, chwila, w której zapewne wyrzekn, e Na-
5*

i^:
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ród mony i wolno miujcy raz starganych kajdan, jakko-

wiekbd zoconych, ju wicej nie przyjmie.

Zofin raczej, jak z pokor bi czoem, to hasem naszem

niech bdzie! Zgin? Nie tak to atwo tuszcza najemnego

odactwa zgniecie lud mny, walczcy o byt swój, o wolno,
o wszystko. Nie uwaajmy na liczb, uwaajmy na ducha.

W wasnych nieprzyjació szeregach mamy sprzymierzeców;

to wojsko, co to niby ma nas zwycia, zoone w czci
z braci naszych, którzy ku nam ptami ujte wycigaj donie;

konstytucyjne Europy narody otwarcie si za nami w obra-

dach Izb i w pismach publicznych, w tym prawdziwym opinii

wyrazie, ogaszaj i czekaj moe tylko, bymy wyrzekli nie-

podlego, aby z nad brzegów Sekwany i Tamizy silnych

wojsk ruszy zastpy. Wyrzeknijmy te sowa z ufnoci w si-

ach naszych, w interesie dobrze zrozumianym Europy, a naj-

wicej w Bogu sprawiedliwym, który potpia zaborców utuczo-

nych rozszarpanymi czonkami szlachetnego i od wieków samo-

istnego Narodu. To bdzie naj pierwsz powinnoci Sejmu, jak

dopicie tego celu jest wit powinnoci caej ludnoci polskiej.

Stosownie do ogoszonego programatu wypada nam cze-

ka na wezwanie Senatu do poczenia si wspólnego«.

Nastpnie IW. Klemens Witkowski, Deputowany Mawski,

da gosu w przedmiocie porzdku Izby.

JW. ii/larszaek za wezwa do zapisywania si gosy za-

biera chccych.

JW. Klemens Witkowski po zapisaniu si tak mówi: ))Nie-

obecno Czonka usprawiedliwion by winna; przez zdarze-

nie nadzwyczajne jeden z Czonków Izby aresztowanym zosta.

Przed poczeniem wic Izba w tym wzgldzie wyrzec po-

winna«.

Na co JW. Marszaek odpowiedzia: » Wniosek JW\ Preopi-

nanta jest suszny, zdaje mi si wic, e bez dyskusyi gosowa
mona, czy JW. Lubowidzki ma by puszczonym, lub do czasu

przytrzymanym «.

Na to JW. Biernacki: ))Dziel troskliwo Szanownego Preo-

pinanta o wolno osobist kadego z Czonków Izby, lecz zdaje

mi si, i rzecz ta odoon by moe do poczenia si Izb

obudwu, gdzie Rzd da nam stosowne objanienia«.

JW. Marszaek: ))Odpowiadajc poprzednio gosy majcym,
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mam honor oznajmi, i w obecnem pooeniu kraju, z powodu

nagych interesów, dzi czynu tego szczegóowego dokadnie

wyjani nie bdzie mona. Izba moe zechce mie wzgld na

to, i JW. Józef Lubowidzki jest bratem uprowadzonego by-

ego Wice-Prezydenta, na którto okoliczno i prawo wzgld
miao; zdaje mi si wic, i bez dalszych dyskusyi do wotowa-

nia przystpi moemy«.
JW. Morawski: »Jeli zarzut, zrobiony koledze Lubowidz-

kiemu na tem si opiera, e bratu, jeszcze pod sdow wadz
nieoddanemu, ucieczk uatwi, i jeli to byo powodem do przy-

dania mu stray, zdaniem mojem, ma by wolny, a to stoso-

wnie do § 89. konstytucyi, wedle którego Czonek Izb w cza-

sie obrad Sejmowych wizionym by niepowinien«.

Po gosie tym JW. Jan Ledóchowski prosi o zamknicie

dyskusyi.

JW. Marszalek: »Jeszcze dwa gosy s zapisane, potem dy-

skusya zamknit zostaniem.

JW. Kaczkowski: »Kwestya, o której mowa, tak rozstrzy-

gnit by moe: jeeli czyn wywiezienia za granic podejrza-

nego jest udowodniony, wtedy kolega Lubowidzki dopuci si
zbrodni stanu, a zatem w gronie naszem znajdowa si nie

moe; w razie przeciwnym, jako uywajcy praw, niech ma wol-

no wrócenia do nas; wszystko wic zaley od wyjanienia

stanu rzeczy«.

JW. Marszaek: ))Kolega Lubowidzki brata swego za gra-

nic nie wywozi, uatwi tylko wywiezienie go z miejsca, gdzie

jako ranny pierwiastkowo zoony by«.

JW. Zwierkowski : »Reprezentacya Narodowa nie moe sta-

nowi, tylko na mocy przedstawionych sobie faktów; prosimy

o dowody i fakta; pierwszym naszym obowizkiem jest uzna
aresztowanie Deputowanego Lubowidzkiego za wane lub nie-

wane, na mocy zoonych objanie; jeeli winnym si byd

okae, ukwalifikujmy go do odpowiadania z aresztu, a Sd
ukae go zapewne z ca surowoci, w przeciwnym razie uwol-

niony by winien z pod stray, inaczej samibymy czynem obo-^

jtnym postpowanie z Czonkiem Izby uprawnili«.

JW. Marszaek: wTeraz przystpujemy do wotowania, takie

wic jest pytanie: czy ma by tymczasowo uwolniony, czy przy-
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trzymany? a póniej fakta rozjani, czy ma si znajdowa
w gronie naszem?«

JW. E/Jorawski : wProsimy wezwa JW. Zastpc Ministra

Sprawiedliwoci do wyjanienia tego przedmiotu«.

JW. li^arszaek: »Tym wic sposobem dyskusya na nowo
si otworzy«.

JW. Barzykowski: »0 ile powoany do Rzdu wol Dykta-

tora, objaniam, dlaczego akta sprawy Lubowidzkiego Sejmowi

nie zostay przeoone, a lubo programma inne przedmioty na-

radom przeznacza, ja, jako wiadomy rzeczy, sdz, e j wyja-

ni musz. JW. Lubowidzki i Henryk ubieski dostali stra

na wasne danie, pierwsze wic ich aresztowanie nie z woli

Rzdu i Dyktatora nastpio. Póniej Dyktator komisyi rozpo-

znawczej spraw t poleci, która czynnoci swoje w tym wzgl-
dzie zakoczywszy, wczoraj stosowny raport i akta tej sprawy

zoya, lecz w dniu wczorajszym tyie smutnym wane okolicz-

noci nie dozwoliy Rzdowi zaj si tym przedmiotem, a Rada
Najwysza, jako Wadza tylko wykonawcza, nie uznaa si za

mogc w tej mierze decydowa, tembardziej, e jeden z obwi-

nionych by Czonkiem Izby. Wice-Prezesem, a drugi urzdni-

kiem Banku; z akt tych wykrywa si, e JW. Lubowidzki ua-

twi uprowadzenie brata swego z miejsca, gdzie by jako chory

zoony. Kto inny go wywióz ze stolicy, a ekonom przeprowa-

dzi go za granic. Znajduje si w Bytomiu na granicy lska.
Takie s raporta komisarza obwodowego, takie s raporta Ko-

misyi Wojewódzkiej i Wadz Wojskowych. JW. Józef Lubowi-
dzki do przeprowadzenia brata za granic nie nalea. Izba

niech wyrokuje, czy ma nalee do naszych obrad. Dzi po-

trzebujemy rady wszystkich, bo ta chwila nadto jest stanowcz«.

JW. Ignacy Starzyski: wNie idzie tu wcale o pokrycie wy-

stpku, lecz o to, czyli Czonek Izby aresztowanym by moe?
Pereat mundus, fiat juslitia! lecz szanujmy prawa Izby i wol-

no nasz«.

JW. Jan Ledóchowski : wWinnimy szanowa przywileje

Izby. JW. Lubowidzki by uwiziony za Dyktatury, po dniu

wczorajszym, dniu dla nas raczej radosnym a nie smutnym,
JW. Lubowidzki, dopóki Izba nie zawyrokuje, wolny by winien,

to jest moje zdanie«.

JW« Marszaek: »JW. Biernacki chcia mówi, daj mu gos«.
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JW. Alojzy Biernacki: »Zarniarem moim byo spyta si

Rzdu o objanienie; g'dy si to stao, nie mam nic do nadmie-

nienia i prosz o g"osowanie«.

Róne i^osy: ))Wotowanie byoby wyrokowaniem«.

JW. Franciszek Sotyk: »Mam zaszczyt zwróci uwa* Izby

na okoliczno, któraby iej uwagi uj nie powinna. JW. Ba-

rzykowski powiedzia, ie kolega Lubowidzki nie jest areszto-

wanym, ze sam tylko da stray dla bezpieczestwa swojej

osoby; od niego wic zaley powiedzie, czyli chce lub nie chce

by z pod tej stray usunitymi i kwestya wzgldem areszto-

wania upada((.

JW. Teodor Jasieski: »Ten sam chciaem uczyni wniosek

co i kolega Sotyk, to mi tylko doda wypada, e gdy nie mo-

emy sdzi o wystpek JW. Lubowidzkiego, dzi winnimy
go uwaa za przypadkowo nieobecnego, wotowanie wic jest

niepotrzebnecc.

JW. WJeszczycki: wcz zdanie moje ze zdaniem kolegów

Sotyka i Jasieskiego, to jedynie dodaj, e moe JW. Lubo-

widzki nie zechce by uwolnionym, czujc si bezpieczniejszym

w miejscu, gdzie si znajduje, anieli w gronie naszem«.

JW. Gliszczyski: ))Foniewa syszelimy, e JW. Lubowi-

dzki nie jest aresztowanym., ale tylko zabezpieczonym, wnosz,
aby JW. Marszalek uczyni do niego wezwanie i zapyta go,

czy woli pod stra zosta, ub z nami si poczyw.
JW. Modliski: wWanie myl moja zgadza si z gosem

kolegi Sotyka, to tylko dodaj, e gdy z wasnej woli stra

otrzyma, odzyskanie wic wolnoci od niego samego zalee
bdzie. Jeli wana jest chwila narad dzisiejszych, to pewno

jeden czonek na jej postanowienie wpywu mie nie moe«.
Na wezwanie JW. Marszaka, JW. Zastpca Ministra Skarbu

Ludwik Hr. Jelski mówi w ten sposób: wWinieniem tu objani

factum, tyczce si chwili przyaresztowania JW. Lubowidzkiego.

Pierwszego dnia prosi o przydanie mu stray, która na-

stpnie w areszt zamienion zostaa tak dalece, e nikt z nim

bez pozwolenia widzie si nie móg, dzi mnie nawet, z Banku

wychodzcego, prosi, abym si wstawi za nim do tego, od ko-

goby jego uwolnienie zalee mogoa.

Tu dao si sysze woanie: ))Dyskusya niech bdzie

zamknita«.
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JW. Stanisaw Kaczkowski: »Znaczna cz z przytomnych

tu pamita Sejm r. 1825, kiedy jednego z Reprezentantów

z przed rogatek warszawskich uwiziono, znalaz on pomimo
najcilejszej stray sposób reklamowania; równe prawo ma
JW. Lubowidzki, wszake podobnej teraz reklamacyi zapiecz-

towanej i do akt sejmowych wniesionej nie widzimy; moe
mu si niewola podoba, sam bowiem winien da wolnoci,

jeeli j szanowa umie«.

JW. Jan Jezierski: »JW. Barzykowski owiadczy, i obwi-

niony pocztkowo da zatrzymania, nie powiedzia za, co si

z nim potem stao, niewiadomo, czy on by mocno, czy sabo

strzeony, a tam. gdzie chodzi o wolno Polaka, có dopiero

Reprezentanta Narodu, tam na domniemaniach opiera decyzyi

naszej nie moemy«.
Wielu Reprezentantów dao zamknicia dyskusyi. JW.

Marszaek owiadczy, e s jeszcze zapisane gosy.

JW. Swirski owiadczy, e odstpuje od gosu.

JW. Swidziski: wOdwouj si do objanie JW. Barzy-

kowskiego, który powiedzia, e akta ju s ukoczone, kiedy

wic, po zamkniciu akt, obwiniony zamknity zostaje, nie mo-

na twierdzi, i na prosty i nieudowodniony zarzut areszto-

wanym zosta, zdaje mi si przeto, i nam na lepo sdzi nie

wypada, kiedy mamy sposobno przekonania si o prawdzie.

Co do twierdzenia kolegi Morawskiego, e w czasie Sejmu De-

putowany aresztowanym by nie moe, to si do obecnego

przypadku zastosowa nie da«.

Gosy rozmaite: wSejm jest tylko limitowany«.

JW. Swidziski: »Limit nie uwaam za trwanie Sejmu,

aresztowanie wic jest prawne, nie moemy go zdejmowa
przed rozpoznaniem akt«.

JW. Marszaek: »Senat nas czeka, lecz zapisany ma gos«.

JW. Starzyski: »0 zgrozo! Kiedy Rewolucya o wolno
osobist podniesion zostaa, my dzisiaj zezwalamy, aby Czo-

nek naszej Izby bez przekonania by aresztowany«.

JW. Marszaek: wPrzystpujemy wic po wyc^.erpaniu przed-

miotu do wotowania, JW. Sekretarz przeczyta kwestya.

JW. Sekretarz czyta: ))Czy JW. Deputowany Lubowidzki

ma by z pod stray uwolniony, lub nie?«.

Gosy rozmaite: »Doda: tymczasowo«.
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JW. Marszaek: wStra mu dodan bdzie, gdy to Izba za

stosowne uznaw.

JW. Swirski: »Przed miotem wotowania Izby Poselskiej ma
by: czy kolega Lubowidzki prawnie lub nieprawnie uwi-
ziony jest«.

JW. Rembowski da gosu w przedmiocie objanienia

kwestyi.

JW. Marszaek: wJW. Rembowski ma objani kwesty<^

JW. Rembowski: »Szanuj troskliwo Izby o wolno oso-

bist kadego z jej Czonków, ale gdy Lubowidzki na wasne
danie jest strzeony, sdz, e kwestya, jako niepotrzebna,

miejsca mie nie powinna«.

JW. Morawski: »Syszane gosy sprzeczne dwóch Czonków
Rady Najwyszej przekonywaj nas, e nie moemy sdzi
o prawnoci aresztowania. Zdaje si, e zastpca Ministra Spra-

wiedliwoci moe nas w tej mierze najlepiej objani, gdy za
teraz Izba Senatorska ju na nas czeka, zdaje mi si, i nie

uwaczajc susznoci i godnoci Izby, rzecz t do dalszej dy-

skusyi odoy moemy<(.

JW. Marszaek: » Wyznaczam JJWW. Walewskiego i Su-

chodolskiego do przyjcia Deputacyi Senatu-

Tu wprowadzeni JJWW. Kasztelanowie Rem bie-

liski i Wodziski, zabrali wskazane sobie przez J W. Mar-

szaka miejsce, z którego JW. Kasztelan Wodziski nastpujc
mia przemow: ))Przewietna Izbo Poselska! Ledwie cztery

tygodnie upyny od chwili, jakemy, uznawszy rewolucy z dn

29 Listopada r. z. za narodow i zaradziwszy naglejszej kra-

jowej potrzebie. Sejmowe zamknli obrady, kiedy na nowo do

nich powoani jestemy. Bolesne czyni to na nas zapewne wra-

enie, e tam, gdziemy, podug rozumienia wikszoci obradu-

jcych, najwicej zaspokajajce obmylili rodki, tam nowe i nad-

spodziewane napotykamy trudnoci^); lecz nie my to przeciw-

nociami zraa, nie my ich lka si bdziemy! nawyklimy
do nich. Mao niestety Polak chwil szczliwych, dugi szereg

niefortunnych liczy. Nie zraajc si wic bynajmniej przeci-

I
1) w oryginale w Aktach: przeciwnoci. Drobne rónice, zacho-

dzce midzy brzmieniem protokóu, a alegatów Sejmowych, uwidaczniamy

w tekcie, biorc je w klamry
[ ] (P. W.).
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wnociami, [a]razem oceniajc dokadnie nasze wszechstronne

pooenia[e], najpewniej naszemu powoaniu odpowiedzie zdo-

amy. Szanowni Reprezentanci Narodu, przychodzimy wezwa
was, abycie pospieszyli poczy si z oczekujc na przybycie

wasze Izb Senatorsk. W tak wanej i stanowczej dla kraju

chwili, ani wtpi si godzi, e jednym wszyscy oywieni je-

stemy duchem, wszystkich usiowania d nieochybnie do
ocalenia sprawy publicznej; w wyborze jedynie rodków nie-

jaka zachodzi moe czasem rónica, lecz jeli tylko ug-runtuje

si midzy nami zobopólne o czystoci zamiarów przekonanie,

natenczas tyle potrzebna i tyle zbawiennych skutków przyno-

szca jedno obradom naszym cigle towarzyszy nie prze-

stanie.

JW. Izby Poselskiej Marszaku! Obywatelskie twoje cnoty

i znana wszystkim uprzejmo i sodycz charakteru, jak ci ju
zjednay Szanownych Kolegów twoich zaufanie, tak i dzi bog
serca wszystkich napeniaj otuch i o jaknajpomylniejszym

obrad Sejmowych ka wróy skutku. Przed dwudziestu laty

miaem zaszczyt by Posem pod lask czcigodnego Ojca twego,

z miem dotd przypominam sobie uczuciem, jak wszystkich

nas [zyska serca], zyska zaufanie. Czeka ci powtórnie ta sama
roskosz, ta sama i najgodniejsza prac obywatelskich nagroda.

wiadek naoczny twego prawdziwie synowskiego przywizania

pewny jestem, i w obecnej chwili wspomnienie Ojca twego

poczytasz sobie za bogosawiestwo«.
Na to wezwanie w nastpujcych wyrazach odpowiedzia

JW. Marszaek: ))Dostojni Mowie! Dziki Wam za podjte do

nas posannictwo, zapraszajce nas do poczenia si ze star-

szemi naszemi brami i), pospieszymy zadosy uczyni temu

obowizkowi. Utwierdzimy si w tem przekonaniu, e, jeeli

pod elaznem samowadnoci berem Senat Polski dochowa
czysto sumienia nieskaziteln i zupen nieulego zdania,

tembardziej teraz, postpujc tyme samym torem, udowodni

przed wiatem, i wiek i dusze dowiadczenie nieznonych

cierpie niewoli nietylko e w sercach Polskich Senatorów nie

ostudziy, lecz zwikszyy owszem, zapa mioci Ojczyzny.

*) Wedug manuskryptu w Aktach: »... brami. Pospieszajc zado-

sy uczyni temu obowizkowi, utwierdzimy si...«. (P. W.).
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Udajemy si z Wami stosownie do zaproszenia waszego, Sza-

nowni Mowie«.
Po poczeniu si Izb JO. Xie Adam Czartoryski, Prezy-

dujcy w Senacie, mia nastpujc mow:
))Wiadome Wam s zmiany, przez które Rzd Narodowy

przechodzi od pamitnej nocy 29. Listopada r. z., niekorzystne

dla popiecliu naglcych spraw krajowych, nieprzerwanej trwa-

oci potrzebujcych, lecz zmuszone koniecznoci. Wszystkie

te formy i nazwania Rzdowe zwracay si zarówno do Was,

Szanowni Reprezentanci Narodu, jako do pierwszego swego

róda, mogcego jedynie nada im moc i legalno. O zoeniu
Wadzy Dyktatorskiej przez Generaa Chopickiego osobny ra-

port bdzie Wam przedstawiony. Rada Najwysza, która za

wezwaniem Deputacyi Sejmowej tymczasowie przy swych atry-

bucyach pozostaa, skoro rozkaecie, zda Wam spraw ze swo-

ich czynnoci. Jej czonkowie, koczc swe urzdowanie, gotowi

bd objani kad cz, niedugich co do czasu, lecz wypa-

dkami i trudnociami przepenionych dziaa. Lecz przy wstpie

Waszych obrad naglejsze i najwaniejsze zajm Was przedmioty.

Macie, Szanowni Mowie, zaprowadzi Rzd, odpowiedni

obecnym gwalownym okolicznociom. Rzd silny, zdolny po-

ruszy wszystkie kraju zasoby; macie wybra Naczelnego Wo-
dza, któryby rycerzów Polski do zwycizkiej walki poprowa-

dzi; macie przekona si o prawdziwym stanie obrony kraju

i wyrzec o stosunkach jego zagranicznych. Losami narodów nie-

dociga Opatrzno zarzdza, za Jej skinieniem zbieg wypad-

ków, przewidzeniem ludzkiem nie objtych, wznosi pastwa,

gubi je lub wskrzesza. Jedna iskra wznieca niezgaszone poary,

rodz si w mgnieniu oka okolicznoci nad wszelk rachub

silniejsze.

W takiej to zostawalimy stanowczej chwili. Patrzc wo-

koo siebie, zaledwo teraz jeszcze oczom i czuciom wierzy zdo-

amy. Naród, porwany niewstrzymanym pdem, jednogonie

urazy swe, dania i gotowo obrony wyjawi. Lecz s take

momenta, w których przeznaczenia ludów, nie ju od mimo-

wiedzy porywajcych okolicznoci, ale od niche samych za-

le. Do takiej chwili dzi doszlimy. Przez Czyn pamitnej na

wieki rewolucyi uzyskalimy w krótkich dniach zupen wol-

no. Mdre jej uycie od nas zawiso. Sobie zostawieni, sami
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te sobie radzi musimy i tern si pokaza, czem istotnie je-

stemy. Ju najzupeniejszeg-o powicenia si potrzebom kraju

dowiedli Polacy. Wród najtrudniejszych okolicznoci, odnawia-

jcych si zawad, oka[e]my teraz w radzie przemon nad

niemi spokojno, jak wkrótce wojownicy w boju oka nie-

zwalczony zapa i mstwo. Zawiedmy w^ kadym wzgldzie

oczekiwania nieprzyjació naszych. Bdmy wysi nad wszelkie

trudnoci, zawady, a nawet klski.

Aby ocali byt, godno, honor narodowy, czegó nam wre-

szcie najbardziej potrzeba? oto zgody. W zgodzie i jednoci

[jednomylnoci] znajduje si jedyna rkojmia przeznacze na-

rodu. Zapomnijmy o wszelkich osobistych widokach i wzgl-

dach. Ocalenie Narodu do adnej wycznie osoby przywiza-

nem nie jest. Niechaj si wszyscy w jedn wol zcz: Izby,

Rzd, Wojsko, Naród cay, niech jednem czuciem paaj, jedn
myl czyni, myl ocalenia kraju, a ta jed[y]na myl, ta je-

dna wola, jeh mdroci kierowana, musi doprowadzi do swego
wielkiego celu.

Nieatwe s nasze koleje. Zbierzmy, Szanowni Mowie,
ile w nas jest roztropnoci, zastanowienia, mocy i staoci umy-

su, zbierzmy, jednem sowem, wszystkie zdolnoci rozumu i du-

szy, a westchnwszy do Boga Ojców naszych i proszc o Jego

natchnienie, usiujmy niczego nie szczdzi, niczego nie opu-

szcza, wszystko uczyni, co najdrosz i nam teraz powierzon
Ojczyzn wyzw^oii i ocali potrafi.

Nastpnie zabra gos JW. Ostrowski, Marszaek Izby Po-

selskiej: »Szanowny Senacie, Przewietna Izbo Poselska! Byoby
mi to rzecz niepodobn wyrazi, jak chlub, jak rozkosz
przejty jestem, i mi si godzi na nowo w Izbach poczonych
gos wolny wród wolnych podnie Rodaków. Wszystkich nas

zapa [w]spólny zagrzewa, wszyscy do tego samego dymy
celu, wszyscy jednym tchniemy duchem, a tym jest mio Oj-

czyzny i dza zgin lub odzyska byt Jej, niepodlego i od-

wieczne prawa Polaków. Osignienie tych wyej nad ycie ce-

nionych zamiarów, przez same dyplomatyczne porozumienia

i ukady, jest prawie marzeniem. Krwi prawych mów, wojn
z przemonym i mciwym wrogiem okupi je wypada, zosta-

wujc przyszym pokoleniom naszym w [sjpucinie imi bez

skazy, naród wolny, niepodlegy i samoistny. Egoista tylko, który
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wszystko do siebie ciga, t rachub za skutek chwilowego

zapau poczyta; lecz wanie ten tylko zapa do wielkich celów

doprowadzi moe i zwycistwo nie samej tylko liczbie zape-

wnia. Trzysta Greków wstrzymao milionowe wojsko Xerxesa,

a jeeli nie mamy Termopilów, mamy serca spartaskie; z nich

wystawimy od Moskwy zapor niezomn, która, jak ów mur,

dzielcy Ciiny od Tatarów napaci, do naszej rodzinnej ziemi

nie dopuci hord nieprzyjacielskich. Nie chc Wam, Szanowni

Mowie, obszerniej wynurza uczu i myli kademu Pola-

kowi waciwych, kocz wic, oszczdzajc chwil, przeznaczo-

nych do czynów wanych, pomny, i jeeli kiedy, to w rewo-

lucyach nic niema nad czas droszego, i w nich duo i spie-

sznie dziaa, a zwile mówi i radzi naleyw.

Poczem JW. Morawski czyta sprawozdanie Deputacyi Sej-

mowej w tych wyrazach:

Szanowny Senaciel Przewietna Izbo Poselska!

))Deputacya Sejmowa, wierna obowizkom na przez obie-

dwie Izby Sejmowe woonym od chwili, kiedy wyborem ich

zaszczycon zostaa, a do dnia dzisiejszego sumiennie dopeni
chciaa wskazanego jej uchwa Sejmow z d. 20. Grudnia r, z.

powoania, a troskliwa o zachowanie rzeczy publicznej, jakkol-

wiek w dziaaniu swem ograniczona, staraa si we wszystkiem

zaufaniu w niej pooonemu odpowiedzie. Jako skoro po-

wzia wiadomo, e czonek posannictwa do Petersburga,

przez Wadz, w samych pocztkach powstania utworzon, za-

rzdzonego, do Dyktatora przyby z depeszami od Cesarza

Wszechrosyi, domagaa si komunikacyi tyche depeszów, a

z tych majc sobie udzielon odezw Ministra stanu Grabow-

skiego do Dyktatora, czyli raczej do Generaa Chopickiego

adresowan w tych sowach: »Jenerale! Odebraem rozkaz do

zawiadomienia JW. Pana, e J. C. Mo odebra podanie jego

z d. 10. b. m., w którem znalaz z zadowoleniem wyrazy uczu,

jakiemi dla osoby jego oywiony jeste i e takowym zupen
da wiar, skoro JW. Pan dasz mu niezaprzeczony tego dowód
w zastosowaniu si. Panie Jenerale, do wysokich jego zamia-

rów, zawartych w proklamacyi do Narodu Polskiego z dnia

5/17 Grudnia, a to tak cile, jak tego mono dozwoli. Przyjm
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zapewnienie wysokiego uszanowania i), z którem mam honor

by, Panie Jenerale, JW. Pana najniszym i najposuszniejszym

sug. (Podpisano) Stefan Hr. Grabowski«.
Gdy takowe wyrazy naprowadzay mimowolnie [uwag]

na dziaania, nieufno w osobie Dyktatora wzbudzi mogce,
usilnem przeto staraniem Deputacyi byo, tak dla zasonienia

siebie od odpowiedzialnoci, jako te szanowan od Narodu

osob Dyktatora od wyrzutów, aby rzecz t wywieci i do

powszechnej poda opinii.

Uprzedzajc yczenie to Deputacyi, Dyktator dozwoli

[udzieli] jej w d. 16. t. m. posuchanie[a], gdzie, odwoujc si

do listów z Petersburga odebranych, owiadczy: e Wadzy
od Narodu mu powierzonej duej piastowa nie jest mocen, bo

tytuy, zyskane w tych listach, zaufanie do osoby jego w obli-

czu Narodu zmniejszaj; wynurzy potem, e zwaajc ogromn
walk, na jak kraj nasz z Monarch potnym przy szczupych

rodkach obrony jest wystawiony, jako biegy w rzeczach wo-

jennych, nie moe radzi ukoczenia powstania naszego, jak

tylko przez ukady, za porednictwem dworu Pruskiego zawrze
si mogce; w razie bowiem niepomylnego skutku walki za-

suyby sobie zapewne na imi zdrajcy. Kady wypadek ta-

kowy, podug jego rachuby do przewidzenia, bdzie wypywem
z niemonoci stawienia przez Was [Nas] si wyrównywajcych
olbrzymowi Pónocy. Na uwag niektórych czonków Deputa-

cyi, e siy te, jakkolwiek wielkie, byy ju dawniej [i] Dykta-

torowi wiadome, on przecie, domagajc si wadzy nieogra-

niczonej, na ich zmniejszenie rachowa nie móg, i stan rzeczy

dzisiejszy od dawniejszego adnej nie uieg zmianie, e przeto

nie moe i nie powinien raz w nim pooonego zaufania Na-

rodu na szwank wystawia, bo ublia [i] sobie samemu i spra-

wie, której obron Naród mu powierzy [poruczy], i Narodowi,

który w^ybór jego za jedyny rodek ocalenia rzeczy publicznej

uzna. Gdy, pomimo takich uwag, Dyktator stale od sprawo-

wania dalszego wadzy wymawia si. a nawet, uniesieniem naj-

wyszem powodowany, wyzna, e jeeli zapaleców sumienia

lekcewa przysig Monarsze wykonan, on inaczej o tem
jest przekonany [trzyma] i wadz mu powierzon jedynie w celu

*) W manuskrypcie, w Aktach: >upovvaenia«. (P. W.
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uwolnienia kraju od anarchii przyj, Deputacya, opuciwszy
miejsce posuchania, uchwalia odezw, moc której daa od

Dyktatora deklaracyi na pimie, czyli i pod jakim[i] warunkiem
[ami] Wadz w rce jego zoon piastowa nadal pragnie?

a odebrawszy odpowied treci:

))N. 952 w Warszawie d. 17. Stycznia 1831.

Dyktator do Deputacyi Sejmowej. Odpowiadajc na ode-

zw Deputacyi Sejmowej z dnia 17. b. m., mam za powinno
powtórzy wynurzone na dniu wczorajszym zdanie, którego

istotn zasad jest przekonanie, jakie mam, e siy nasze i za-

mono wewntrzna nie s wystarczajcemi do doprowadze-

nia nas do celu zamierzonego w walce z tak potnem mo-
carstwem, e przeto walka za[ta]istnienie Narodu na najwiksze

podaby moga niebezpieczestwo. Na tak kolej losu wystawi
kraj nie bior na siebie i o tyle tylko w okolicznociach dzi
istniejcych wadz ju posiadan mógbym sumiennie zatrzy-

ma, o ileby mnie samemu pozostawionem byo obmylenie
rodków kraj ratowa mogcych. (Podpisano) Chopicki«.

Domagaa si Deputacya odezw sw z dn. 17. b. m. co

nastpuje:

»Wskutek odpowiedzi Dyktatora z dnia 17. Stycznia 1831 r.

Deputacya ma zaszczyt oznajmi, i nie jest umocow^an do

udziela[e]nia Dyktatorowi adnej innej Wadzy nad t, która

mu uchwa Sejmow z dnia 20. Grudnia 1830 powierzon zo-

staa; zaprowadzenie w niej choby najmniejszej zmiany od

Sejmu cakiem zawiso, o którego otwarcie w dniu 19. Stycznia

r. b. Deputacya Dyktatora uprasza. (Podpisano) Adam Xie
Czartor y ski«.

Na któr odezw odebraa Deputacya od Dyktatora na-

stpujc odpowied:

j) Dyktator do J. O. X. Czartoryskiego, Prezyduicego w Se-

nacie i JW. Hr. Ostrowskiego, Marszaka Izby Poselskiej.

Gdy nadszed dzie zebrania si Senatorów, Posów i De-

putowanych, uniwersaem z dnia 7. b. m. na Sejm zwoanych,

w przekonaniu, e, obok Wadzy Reprezentantów Narodu, w obu

Izbach spoczywajcej, adna inna istnie nie moe i nie powinna,

na mocy przeto art. 2. uchway Sejmowej z dnia 20. Grudnia

r. z. skadam Izbom Sejmowym w rce JO. X. Adama Czarto-

ryskiego, Prezydujcego w Senacie i JW. Hr. Ostrowskiego,



— 80 —

Marszaka Izby F^oselskiej, dostojestwo Dyktatora, a to w celu,

aeby Sejm w zupenej wolnoci naradzi si móg nad ro-

dkami, zabezpieczy mocrcemi byt Polski i jej swobody, oraz

zatrudni si wyborem Wadzy Rzdowej i Naczelnego Wo-
dza. (Podpisano) Chopicki«.

Po zoeniu tym sposobem Wadzy Dyktatora, Deputacya,

zwaajc, e jej samej suy prawo dalszego stanowienia, we-

zwaa tymczasowie Jeneraa Weysenhoff na Naczelnego Wodza
Wojsk naszych, dopóki za rzeczony Jenera do Stolicy nie przy-

bdzie, obecny w Warszawie Jenera Klicki z pomoc Jeneraa

Szembeka ma poruczone sobie zastpstwo. Rada Najwysza
upowanion zostaa do dziaa administracyjnych, wraz z mia-

nowanymi dotd zastpcami Ministrów, którym gos stanowczy

w naradach przyznanym jest. Jenera Klicki zaraz dnia wczo-

rajszego obj biura Dyktatora wraz z wszelkiemi aktami, a

w tym stanie rzeczy Deputacya postanowia na dzie dzisiejszy

zaprosi do narad obiedwie Izby, którym dalszy kierunek sprawy

publicznej zostawia«.

Po odczytaniu zdania sprawy, JO. Adam X. Czartoryski za-

bra gos nastpujcy:

))Gdy teraz nadchodzi czas wybierania Komisyów, zapra-

szam przeto przewietn Izb Poselsk, aby si w celu usku-

tecznienia tej czynnoci do miejsca swych posiedze uda ra-

czya, Senat ze swej strony to samo uczyni«.

Po powrocie Izby Poselskiej z Senatu JW. Marszaek we-

zwa JW. Zastpc Ministra Sprawiedliwoci, aby udzieli dal-

sze objanienia wzizldem sprawy Lubowidzkiego.

JW. Zastpca Ministra Sprawiedliwoci w ten sposób prze-

mówi: »Uwizienie deputowanego Lubowidzkiego stao si bez

wiedzy Wydziau Sprawiedliwoci, na mocy rozkazu Dykta-

tora. Zdaje si, e powodem do tego byo oddalenie si Mate-

usza Lubowidzkiego byego Wice-Prezydenta miasta Warszawy.

Pierwsze ledztwo poleci Dyktator Komisyi rozpoznawczej,

która zdaa nastpujcy raport:

))Do Dyktatora. Komisya rozpoznawcza.

Odezw Sekretarza Jeneralnego Dyktatury, z d. 5. b. m.

zawiadomion zostaa, e wol jest Dyktatora, aby zacza czyn-

noci swoje od przesuchania Lubowidzkiego, byego Wice-Pre-

zydenta; gdyby si za okazao, e si on istotnie w stolicy nie



— 81 —

znajduje, aby Komisya pocigna do tómaczenia si tych, któ-

rzyby ucieczki jego byli winnymi, i w miar winy ich wzgl-
dem nich postanowia. Wskutek tego rozporzdzenia Komisya

po zasignieniu wiadomoci od Wice-Prezydenta miasta Stoe-

cznego Warszawy, e Mateusz Lubowidzki istotnie w Warsza-

wie si nie znajduje, poruczya wyprowadzenie ledztwa wzgl-
dem jego ucieczki delegowanemu Sdziemu Raciborskiemu,

przy asystencyi czonków Komisyi. Z akt indagacyjnych, w tym
przedmiocie zdziaanych, które wraz z kopiami dwóch rapor-

tów Sdziego delegowanego i z aktami oddzielnemi Wice-Pre-

zydenta Miasta Warszawy w zaczeniu Komisya skada, wy-

krywa si nastpujcy w krótkoci stan rzeczy:

Mateusz Lubowidzki, byy Wice-Prezydent Stolicy, w pier-

wszych dniach rewolucyi, jako ranny, zoony by w szpitalu

wojskowym w koszarach Ujazdowskich, którego Dyrektor, Jó-

zef Celiski, doda mu stra wojskow z jednego onierza
i o tem zda raport Gubernatorowi ówczasowemu, Jeneraowi

Szembekowi, a ten potwierdzi przedsiwzite rodki ostrono-

ci z owiadczeniem, i osobom, do familii Lubowidzkiego na-

lecym, wolno go odwiedza. W dniu 30. Grudnia r. z. Józef

Lubowidzki, Wice-Prezes Banku, brat Mateusza rodzony, wy-

jedna od Jeneraa Gubernatora Woyczyskiego rozkaz, dozwa-

lajcy przeniesienie Mateusza Lubowidzkiego do jego brata dla

dalszej kuracyi. Rozkaz ten okaza Józef Lubowidzki Dyrekto-

rowi Szpitala, Celiskiemu, w dniu 1. Stycznia 1831 z owiad-
czeniem, e ku wieczorowi albo on sam, albo Henryk Hrabia

ubieski przybdzie dla przeprowadzenia Mateusza Lubo-

widzkiego; jako okoo godziny 6-ej wieczorem, tego samego
dnia Henryk ubieski, Dyrektor Banku Polskiego, przyby do-

rok do koszar Ujazdowskich i, na mocy powyszego rozkazu

Gubernatora, uwolnionego z pod stray Mateusza Lubowidz-

kiego zabrawszy w dorok, odjecha z nim do Warszawy [i]

umieci go w paacu. ubieskich zwanym, przy ulicy Kró-

lewskiej w przygotowanym na ten cel ciemnym pokoju. Tego
dnia o godzinie ósmej wieczornej Józef Bontani, dziedzic dóbr

Kpie w obwodzie Miechowskim, Województwie Krakowskiem,

wraz z Ferdynandem Zdanowskim, dzierawc dóbr Pogwi-

zdowa o wier mili od Kpia odlegego, po poprzedniem po-

rozumieniu si z Józefem Lubowidzkim wzgldem uatwienia

Dyaryusz. 6
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wyjazdu bratu jego za granic, wybrawszy si w podró pocz-

towemi komi, zajechali przed paac Lubieskich i stamtd za-

brawszy z sob Mateusza Lubowidzkiego, wyjechali z War-

szawy przez rogatki Jerozolimskie, odmieniali konie na stacyach

pocztowych w Jankach, Tarczynie i Bilsku. Dokdby si nast-

pnie udali i czyli si gdzie osobno rozjechali, nie jest dotd
jeszcze z pewnoci wiadomo. Henryk Lubieski tylko owiad-

cza, e Mateusz Lubowidzki mia zamiar uda si do Szlska,

nie wie jednak, w które miejsce.

Z takiej indagacyi okazuje si, i do uatwienia ucieczki

Mateuszowi Lubowidzkiemu naleay osoby, przeciwko którym

zarzut naleenia do byej policyi tajnej nie istnieje, a zatem de-

cydowanie wzgldem oddania ich pod sd zakres powoania

Komisyi rozpoznawczej przechodzi, ile e midzy nimi jest je-

den czonek Izby Poselskiej i urzdnik Banku, wzgldem któ-

rych pod sd oddania waciwa Wadza wyrzec tylko moe.
Wywizawszy si tym sposobem Komisya rozpoznawcza z da-

nego sobie szczególnego w powyszym przedmiocie polecenia,

nadmienia jeszcze, e: podug przeoenia Sdziego inkwiruj-

cego zachodzi potrzeba przesuchania Józefa Bontaniego, Fer-

dynanda Zdanowskiego i Jdrzeja, lokaja jednego z nich, nie-

wiadomego z nazwiska, wszystkich w Województwie Krakow-

skiem mieszkajcych, wzgldem których Komisya rozpoznawcza

równie nie jest mocn ani delegacyi na miejsce wysa, ani

rozkazu sprowadzenia ich do Warszawy wydawa, jako wzgl-
dem osób, o naleenie do policyi tajnej przed d. 29. Listopada

r. z. istniejcej nie obwinionych. Warszawa d. 15. Stycznia 1831.

Senator Kasztelan Prezydujcy (Podpisano) Potocki. Sekretarz

pierwszy (Podpisano) J. R. Puaski.
Po odczytaniu JW. Niemojowski, Zastpca Ministra Spra-

wiedliwoci dalej mówi:
))Niewiadome mi s powody aresztowania JW. Lubowidz-

kiego; zdaje si, i oparte byy na prawach karnych, które po-

cigaj do odpowiedzialnoci uatwiajcego ucieczk oskaro-

nemu, od kary jednake uwalniaj maonków, nawet rozwie-

dzionych, krewnych wstpnych i zstpnych. Na tern kocz
objanienie, zostawuic rzecz do rozpoznania Izby«.

JW. Marszaek: »Z objanie tych okazuje si, e JW. Lu-

bowidzki aresztowanym by na rozkaz Dyktatora, a to, jak si
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zdaje, dlatego, i by implikowany w spraw brata swego, Ma-
teusza i e potrzebnym by do bada, majcych wykaza, gdzie

si ten na teraz przechowuje. Izba Poselska syszaa artyku
prawa karnego, uwalniajcy od kary krewnych, uatwiajcych
ucieczk nawet przekonanemu o win; idzie teraz o to, aby
Izba stanowczo wyrzeka, czy zupenie uwalnia od aresztu

(Deputowanego Lubowidzkiego, czyli na przyaresztowanie go
zezwala«.

JW. Swidziski : wZnajduj, e spraw obecn na dwie kwe-
stye podzieli naley: 1-^ Czy Deputowany Lubowidzki wypu-
szczony by moe, i to zdaniem mojem na jego stron rozstrzy-

gnitem by winno, gdy prawo na zarzut mu uczyniony kary

nie wymierza; 2-o czyli Deputowany Lubowidzki po tym czy-

Inie
w gronie tem zasiada moe? i dlatego wnosz, aby Za-

stpca Ministra Sprawiedliwoci wyjani, w jakim stanie sprawa
Mateusza Lubowidzkiego znajduje si; czy prawda jest (jak ja

sam od Sdziego inkwirujcego syszaem), e jeszcze przed
(ucieczk byego Wice-Prezydenta wielkie poszlaki zbrodni z ba-

da czynionych na niego okazay si? e tene Sdzia inkwi-

rujcy udawa si do byego Ministra Spraw Wewntrznych
i Policyi, zawiadamiajc go o tych poszlakach z wnioskiem, aby
postawi stra przy osobie Mateusza Lubowidzkiego. Myl, e
prawo uwalnia Deputowanego Lubowidzkiego od kary, lecz on
w gronie naszem mieci si nie moew.

Tu day si sysze oklaski galeryi, na które JW. Jan Je-

zierski tak si odezwa: ))Sysz oklaski; jeeli arbitrowie nie

zachowaj spokojnoci, zamiemy si w wydzia tajny«.

JW. Grbczewski: wSuszne jest danie kolegi Jezierskiego,

gdy te oznaki wrae arbitrów na zdanie Izby wpywajca.
JW. Jan Jezierski: »Nie o to idzie, oznaki te uwaczaj

tylko godnoci Izby, gdy na miao zda wpywu adnego
mie nie powinny i nie bd«.

Na to JW. Marszaek tak si do publicznoci odezwa: ))Raz

jeszcze uprzejmie upraszam arbitrów o zachowanie spokojno-

ci, oklasków bowiem Izba nie potrzebuje, ani na nie zwaa
nie moecc

Potem zabra gos JW. Niemojowski, Zastpca Ministra Spra-

wiedliwoci:

»Obwinienie byego Wice-Prezydenta Lubowidzkiego po-

6*
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chodzi gównie z procesu Birnbauma, w którym o wspólnictwo

zbrodni by oskarony. Po ukoczeniu procesu raport stosowny

zosta komunikowany wszystkim Ministrom i dotd zostaje bez

decyzyi, dlatego przez Komisy Sprawiedliwoci nie byy czy-

nione wnioski przeciwko byemu Wice Prezydentowi Lubowidz-

kiemu; o tyle wic tylko ulega zarzutowi, o ile na pada po-

dejrzenie cc

JW. SwJrski: »Do uwag JW. Swidziskiego mam doda,

e nie moemy przystpi do opinii o uwolnienie Deputowa-

nego Lubov/idzkiego, nim nastpi wybór i raport Komisyi Sej-

mowych, które przejrz papiery i objani nas w tej sprawie«.

JW. Wieszczycki : wZgadzam si na zdanie poprzednich mów-
ców, nadmieniam tylko, e Lubowidzki, aresztowany bdc
obok Banku, narazi moe na szwank nasze majtki i bezpie-

czniejszym bdzie obok Reprezentacyi Narodowej; jestem wic
za przeniesieniem onegocc

JW. Tymowski: »Aresztowanie JW. Lubowidzkiego jest

prawne, bo przez wadz prawn zrobione, zarzut czyniony mu
jest dowiedziony, nie ma jeszcze wyroku, ten go moe unie-

winni, lecz przed skoczeniem sprawy nie moe by uwol-

niony, a tem samem zasiada w Izbiecc

JW. Gustaw f^^aachowski : »Gdybymy mieli sdzi Mateusza

Lubowidzkiego, susznaby bya kwestya JW. Swidziskiego,

lecz nie o tamtym, ale o jego bracie stanowi mamy; dostate-

czne objanienie dowiodo, e zarzut udowodniony nawet nie

pociga za sob kary. Izba za nie moe stanowi, e ten, który

jest Reprezentantem, przesta nim by, to bowiem naley do

wyborcow«.

JW. Roman Sotyk : »Jeszcze po raz drugi pod rozpoznanie

przychodzi ta kwestya; czas drogi upywa, mniemam przeto,

aby nie wnosi nowych kwestyi. JW. Swirski otworzy zdanie,

aby pod rozpoznanie Komisyi odda spraw Lubowidzkiego,

lecz gdy duch naszego prawodawstwa wymaga, aby ogó sej-

mujcych mia udzia w wyborach Komisyi, zachodzi pytanie,

czyli Lubowidzki ma do tego ogóu nalee? Mniemam, e na-

ley raz t kwesty zakoczy, skoro nas w obradowaniu
wstrzymuje«.

JW. Franciszek Sotyk: »Gdyby tylko szo o to, czy Lubowidzki
ma by uwolniony lub nie, gos mój byby zbyteczny, lecz gdy
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JW. Swidziski drug wniós kwesty, czy Lubowidzki ma za-

siada w gronie naszem, przeto z obowizku sumienia podno-

sz gos za nim. Pytam si JW. Marszaka, czy ta ostatnia

kwestya pod wotowanie bdzie podan«.

JW. [Marszaek: »Mojem zdaniem, bez wyroku Sdu nie

moem w tej mierze nic wyrzec, Izba tylko ma decydowa, czy

JW. Deputowany Lubowidzki ma by pod Sd oddany, lub nie?«

JW. Franciszek Sotyk: »Prosz JW. Marszaka, o wyrane
rozwizanie mego pytania«.

f. P^arszaek: wTeraz idzie tylko o tymczasowe uwolnienie«.

f. [Hiorawski czyta art. 89. konstytucyi: »Czonek Sejmu

nie moe przez czas Sejmu by przytrzymanym ani kryminal-

nie sdzonym, chyba za zezwoleniem Izby, do której naiey«.

Sdz, e rzecz jest dostatecznie wywiecona; stosownie do tego

artykuu ma by kwestya.

JW. Kaczkowski: » Przed poczeniem Izb syszaem od

Czonków Rady Najwyszej, e Lubowidzki sam zada aresztu;

kto znamion winy da, uznaje si winnym; teraz z gosu JW.
Zastpcy Ministra Sprawiedliwoci okazuje si, e wina jest

udowodniona. Przypomnijmy sobie czasy, kiedy wyszukiwano

zarzutów dla usuwania czonków legalnie obranych od zasia-

dania w Izbie, podug praw wic Lubowidzki przed wyrokiem

zaj tu miejsca nie moe«.
JW. Woowski: ))Kolega Morawski czyta prawo najbardziej

nas obowizujce. Art. 89. odpowiada dostatecznie na wszystkie

gosy; podug niego Pose podczas Sejmu nie moe by ani are-

sztowanym, ani sdzonym, bobymy inaczej bieg sprawiedliwo-

ci zatrzymali«.

JW. Psirokoskl: ))W przekonaniu, e jeeli nas wie mi-o krewnych, takowa ustpi powinna mioci Ojczyzny, s-
dz, e prawo nie moe uwolni od obowizków Posa i Oby-

watela«.

JW. Sl/larszask: wWzywam JW. Sekretarza Sejmowego do

odczytania kwestyi<(.

JW. Sekretarz czyta: »Czy JW. Deputowany Lubowidzki ma
by przytrzymanym, lub uwolnionym ?«

JW. Swirski da, aby do kwestyi doda, czy Lubowidzki
jest pod zarzutem kryminalnym, lub nie?

JW. Marszaek: »Stósownie do art. 89. konstytucyi dziel
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kwesty na dwie czci: jedna o przytrzymanie, druga o kry-

minalne sdzenie obwinionego«.

JW. Biernacki : wZdaje mi si, e to byoby trwonieniem

czasu przedziela niepotrzebnie pytanie; pozwalajc na wysto-

sowanie procesu kryminalnego, nie wyzywamy wadzy do ro-

bienia go, ani pogarszamy pooenia kolegi naszego«.

JW. filarszaek: wGdybymy przyznali, e JW. Lubowidzki
ma by kryminalnie sdzony, podalibymy przeto myl do sdu«.

JW. Biernacki: wRzd, aresztujc JW. Lubowidzkiego, po-

kaza swój zamiar «.

JW. Swidziski : wTeraz jest kwestya, czyli Izba, przed roz-

poznaniem tej sprawy w Komisyach, decydowa o niej moeu.
JW. Wyk: wKiedy wadza prawna Dyktatora aresztowaa

Deputowanego Lubowidzkiego, Izba nie moe staoowi w tej

mierze«.

JW. Morawski: »Zostosujmy si do arfc. 89, konstytucyi;

podug niego ta zachodzi kwestya: czy Izba Poselska uznaje,

e Deputowany Lubowidzki moe by przez czas Sejmu przy-

trzymany i kryminalnie sdzony, czy nie?«

JW. Sekretarz czyta kwesty, jak j poda JW. Morawski.

JW. I^arszaek: »Wzywam na asesorów do zapisywania

gosów JJWW. Faltza, Piicht, eleskiego i Niesioowskiego«.

Tu przystpiono do wotowania.

Odczytywani przez JW. Sekretarza Posowie nastpuj-
cym sposobem gosy swoje objawiali.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor l-
ski, aff. Jan Hr. Ledóchowski, aff. Ferdynand Walewski, aff. Micha Wa-
lewski, aff. Jan Bukowski, aff. Jan Szymczykiewicz, nieobecny. Jan Sto-

jowski, nieob, Andrzey Walchnowski, nieob. Stanisaw Nowakowski, nieob.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski, aff. Wadysaw Sotyk, aff.

Franciszek Jaboski, aff. Jan Olrych Szaniecki, negative.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Cypryan
Baczyski, aff. Józef Hr. Ledóchowski, aff. Antoni Libiszewski, aff. Antoni

Suchodolski, aff. Franciszek Sotyk, aff. Andrzóy Deskur, aff. Roman So-
tyk: «Kto w tak wanych dla Ojczyzny chwilach nie umia wznie si
nad uczucia mioci braterskiej, nie wart opieki naszej, a wic aff.« Kon-
stanty Swidziski, aff. Gustaw Hr. Maachowski, negat.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski, aff. Jan Puszty-

nika, aff. Jgnacy eleski, aff. Ludwik empicki, aff. Jan Posturzyski, aff.

Jan Gratkowski, aff.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Teofil Morawski:

»Aby wykry win lub niewinno, trzeba sdzió«, aff. Jan Nepomucen
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Gliszczyski, aff. Marcin Radoski, aff. Stanisaw Kaczkowski, aff. Rafa
Pstrokoski, aff. Kazimierz Bartochowski, aff. Aloizy Biernacki, aff. Kantor-

bery Tymowski, aff. Wadysaw Hr. Ostrowski negat. Ignacy Morzkow-
ski, aff.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz, negat. Antoni Rembowski, aff-

Sebastyan Szymoski, aff. Antoni Jaksiewicz, aff. Stanisaw Miczyski, aff.

Stefan Zotnicki, negat. Józef Ziemicki, aff. Xawery Biedrzycki, aff.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalixt Moroze-

wicz, aff. Józef Jabonowski, nieob. Xawery Hr. Niesioowski, aff. Jgnacy

Bielski, aff. Aloizy Hr. Poletyo, aff. Józef Swirski aff. Józef Chrzanowski,

nieob. Tomasz Baron Wyszyski, aff. Józef Rozenwerth. aff. Felix Doli-
ski, nieob.

Deputowani: JJWW. Adam Frytsch, aff. Jan Kuczewski, aff. Pa-

we Cieszkowski, aff. Woyciech Wgleski, aff. Andrzey Mazurkiewicz, aff.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski, negat.

Pawe Grbczewski: »Naleaoby wyznaczy czas dostateczny do wyja-

nienia sprawy, aff.« Maryan Cissowski, negat. Konstanty Witkowski,

negat. Wincenty Chemicki, aff. Stanisaw Barzykowski, negat.

Deputowani: JJWW. Jgnacy Dembowski negat. Kaietan Kozow-
ski, negat. Klemens Witkowski, negat. Woyciech Chobrzyski, negat.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Alexander

Szymanowski, negat. Konstanty Jezierski, negat. Jan Rostworowski: »Sza-

nujc art. 89. konstytucyi, negat. « Szczepan winiarski, aff. Stanisaw
Hr. Jezierski, negat. Jgnacy Starzyski: »Po\vinien by wedug prawa nie-

zwocrdinie sdzony, aff.« Jakób Okcki, negat. Antoni Plichta, aff. Fran-

ciszek Dbrowski aff. Adam uszczewski: » Przekonany jestem, e bdc
bratem wywiezionego Mateusza Lubowidzkiego, wedug wyranego arty-

kuu prawa bdzie uwolniony, jestem zatem zdania, eby z wolnoci od-

powiada, negat. « Rudolf Wieszczycki aff. Franciszek Trzciski, aff. Augu-
styn Subicki, negat. Józef Kretkowski, aff. Józef Modliski, aff.

Deputowani: JJWW. Józef Lubowidzki, nieob. Jan Charzewski,

negat. Jakób Piotrowski, negat. Józef Brinken aff. Micha Piotrowski, aff.

Walenty Zwierkowski: »Ponievva ju wyjanione powody, aff.« JC. Mo
W. X. Konstanty nieob. Franciszek Woowski, negat. Xawery Czarnocki,

negat. Augustyn Morzkowski, aff. Woyciech Chodecki, aff. Antoni Zawa-
dzki, negat. Walenty Zwa, negat. Wincenty Waszkiewicz, aff.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Felix Markow-
ski, aff. Ludwik Bieniecki, aff. Franciszek Zalewski, aff. Jan Hr. Jezierski,

negat. Joachim Lelewel: «Nie z powodu aresztu, ale z powodu oddania

pod sd, aff.« Wadysaw Zawadzki, aff. Jgnacy W^yk : »Bez dodatków,

aff.« Józef Hr. Maachowski, aff. Teodor Jasieski: »Z powodu uatwienia

ucieczki szpiegowi, aff.«

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski, aff. Felix Gumowski, aff.

Kalixt Mierzeiewski, nieob. Micha Dunin Borkowski, nieob.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni

Bykowski, aff. Józef Hr. Starzski, aff. Jan Augustowski, aff. Franciszek Ki-
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sielnicki, aff. Kaietan Gawroski, nieob. Wincenty Gawroski, negat. Jan

Floryanowicz, aff.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz, aff. Antoni Kruszew-

ski, negat. Józef Winiewski, aff. Wincenty Kruszewski, negat.

Po ukoczeniu gosowania IW. Marszaek w ten sposób

wypadek jego ogosi:

))Po obliczeniu wotów okazao si, e jest 83. gosów za

przytrzynaanienri, przeciwko 30. za uwolnieniem. Teraz przyst-

pimy wedle programatu do czynnoci, która ma si odbywa
bez arbitrów, to jest do wybrania Komisyi, upraszam wic arbi-

trów o oddalenie si«.

Tu JW. I\l!orawski tak przemówi: wPoniewa jest udecydo-

wane oddanie pod sd JW. Lubowidzkiego, prosimy JW. Za-

stpc Ministra Sprawiedliwoci, aby sd przyspieszony zosta«.

Powszechny odgos Posów: ))Prosimy! Prosimy !«

JW. Marszaek: ))Na danie wielu Posów limituje si ses-

sya do godziny pitej popoudniu«.

Po zebraniu si Czonków o godzinie 5-ej JW. Marszaek

uprasza kilkakrotnie arbitrów, aby, stosujc si do prawa, ust-

pi zechcieli.

Po oddaleniu si tyche JW. Trzciski zrobi uwag:
))Z alem widz, e wielu Czonków Izby Poselskiej, któ-

rzy na sessyi Sejmowej z dn. 20. Grudnia r. z. nie byli przy-

tomnymi i nie podpisali protokou, uznajcego rewolucy za

narodow, dzi do wotowania nale, dam przeto, aby prze-

dewszystkiem protokó ten podpisali i dopiero do obrad przy-

stpili«.

JW. Marszaek: »Zdaje mi si, e trzeba bdzie zrobi do

protokou, podpisanego przez Czonków Izby z dn. 20. Grudnia

1830, akt dodatkowy; skoro ten zostanie wygotowanym, we-

zwani bd Posowie do podpisów. Poniewa za Czonkowie
nieobecni na sesyi Grudniowej owiadczaj, e najchtniej do-

peni tej formalnoci, prosz tylko, aby mogli odczyta proto-

kó tamtej sessyi, sdz wic, e przedmiot dyskusyi w tej mie-

rze ju jest wyczerpanym «.

JW. Radoski: »Ten projekt byby dogodnym dla nieobec-

nych na sessyi 20. Grudnia, lecz gdy nawet i obecni nie wszy-

scy podpisali, przeto wnosz, aby inny uoy dodatek«.
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JW. Niesioowski: »Kto nie chcia podpisa, sdz, i przy-

muszonym do tego by nie powinien «.

JW. Jl/iarszaek : wNage wezwanie do poczenia si Izby

Poselskiej z Izb Senatorsk byo powodem, e nie wszyscy

Czonkowie zdyli podpisa«.

Zgodzono si wreszcie, e Posowie nieobecni na grudnio-

wej sessyi maj przejrze jej protokó, nim akt dodatkowy przy-

gotowanym zostanie. Tymczasem za zajto si przedmiotami,

do wyboru Komisyi cigajcemi si.

JW. Ledóchowski : wCzas obecnie jest nadto drogi, a trzy-

manie si formy konstytucyjnej jest zbytecznem i niepotrze-

bnem; radz przeto, aby, zamiast wotowania trzy razy na czon-

ków do trzech Komisyi oddzielnych, odrazu podkreli 15. czon-

ków, a ci dopiero pomidzy sob podziel si na trzy Komisye«.

Liczne gosy: »Zgoda! zgoda!«

JW. Karkowski : wJa tylko chc si tu o to zapyta, czyli

zasiadajcy na urzdach w Rzdzie mog by podkreienicc

JW. Marszaek: »Zachodzi wic pytanie, czy ci, co posia-

daj urzdy, nalee mog do wyboru do Komisyów.

Kwesty t podzieli mona na dwie czci: midzy tymi

urzdnikami byli tacy, którzy nimi byli przed obraniem ich na

Posów, inni za, którzy zostali urzdnikami od czasu rewo-

lucyi. Rozstrzygn wic naley pierwsz i drug kwesty.

Zdaje si, e i ci ostatni zarówno nie powinni nalee do

wyborów«.

JW. Swidziski : »Popieram kwesty kolegi mego z tym dodat-

kiem, eni do jest rozdzieli urzdników na dawnych i wieo
powoanych, ale nadto na takich, których powoanie nie bdzie
przeszkadzao penieniu obowizków, jako czonka Komisyi«.

JW. Tymowski: ))Nie w tym przedmiocie chciaem mówi,
popieram tylko zdanie kolegi Trzciskiego, aby, przed podpisa-

niem protokou z dnia 20. Grudnia przez nieobecnych na-tedy

Reprezentantów, nie przystpowa do wyborów«.

JW. Marszaek: »Kwestya ta z tego powodu jest ukoczona,

i wszyscy owiadczyli gotowo podpisania powyszego pro-

tokóu, wrómy zatem do pierwszej kwestyi«.

JW. Swidziski, koczc swój gos, mówi, e: »naleaoby
spisa Posów, posiadajcych urzdy, aby ich wyczy od

wyborowa.
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JW. Maachowski: »Wezwany do zawiadywania w Sekcyi

Dyplomatyczno-Organicznej, musz wyzna, e nie mog mie
udziau do Komisyi, bobym wasne czyny sdzi. Naley od-

róni urzdników patnych od niepatnych. Choby patni mieli

by wyczeni od wyborów, niepatnych usuwa nie naley«.

JW. Zwierkowski: wPodzielam zdanie poprzednio gos ma-

jcego kolegicc.

JW. Jasieski: ))Gos kolegi Maachowskiego jest w duchu

narodowym, nie naley jednak rozrónia urzdników^ patnych

od niepatnych, bo i patny nie moe by sprzedajnym, gdy

suy w czasie powstania Narodu. Na to jednak teraz trzeba

mie wzgld, aby jeden kilku nie posiada urzdów, gdy a
dnemu nie bdzie móg zadosy uczyni; ubiegajcy si zatem

o takowe, winni je zoy i na jednym tylko poprzesta. Co do

czonków^ wojskowych, tych naley wyczy od Komisyi, bo

gdy obowizki wojenne wezw ich na plac boju, Komisya znaj-

dzie si wtedy z czonków ogoocona«.

JW. Morawski: wGdybymy eliminowa chcieli tych, co w Rz-
dzie lub w Wojsku zostaj, toby poowa Izby nie moga kon-

kurowa do w^yboru; naley tylko rozróni urzdy naczelne

Wydziau wykonawczego od urzdów podrzdnych; wnosz aby

tylko czonki Rady Najwyszej i Zastpcy Ministrów byli wy-

czenia.

JW. Micha Walewski: » Popieram gos JW. Jasieskiego,

aby wyczy wojskowych od wyboru, bo dwom panom suy
nie mona«.

JW. Woowski: wKwestya dalej siga; idzie o to, czyli urz-

dnik moe by deputowanym, jeli teraniejsze rewolucyjne

urzdy uwaa chcemy, jak zwyczajne. Myln jest zasad, e
czonkowie starali si o urzdy, tu mog zapewni, e nikt si

o takowe nie ubiega, ale raczej, jako ciar, powoany do tego

przyjmowa. Nie mówi tego, bym chcia by wybrany. Przy-

jem ten ciar na siebie, bom si nie chcia wycza«.
JW. Barzykowski: ))Podobao si jednemu powiedzie, emy

si starali o urzdy; nie wiem, czy si kto stara, ja rczy mog,
e na mnie urzd woony rozkazem; nie ubiegaem si o niego

i teraz nie przyjm wyboru do Komisyi, gdyby mnie do po-

woano «.

JW. Wyk: ))Zdaje si, i ta kwestya najatwiej zagodzon
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by moe, e kto jest na czele Rzdu lub Administracyi, nie

powinien nalee do Konnisyi, ale go elinninowa z listy lub

podkrela nie wypada. My sami w myli i sercu bdziemy wi-

dzieli, kogo od wyboru wyczy«.
JW. Jasieski: wPodobao si kolegom powiedzie, i o ubie-

ganie si o urzdy oskaraem, wiem jednak, e si nikt o urz-
dowanie nie ubiega, mówiem tylko, e kto ma urzd, nie po-

winien nalee do Komisyi, boby tym podwójnym obowizkom
nie potrafi zadosy uczyni«.

JW. i^iorozewicz : ))W dyskusyi tej byy dwa oddziay: je-

den z nich zgodnie uatwiony, e czonek Rady Najwyszej,
Minister i Wojskowy, nie mog nalee do Komisyi; ale co do

innych urzdników, naley zwróci uwag pod dwoma wzgl-
dami, 1) pod wzgldem prawa, 2) pod wzgldem uytku. Co
do prawa, art. 122. konstytucyi mówi, e wurzdnik publiczny

cywilny i wojskowy nie,; moe by| obrany na czonka Izby

Poselskiej, jeeli wprzód nie otrzyma zezwolenia swojej zwierz-

chniej wadzy«. Co do poytku: Izba pozwoli przedstawi uwag,
e trudno przypuci, aby od 29. Listopada przyjmowa kto

urzd powoany wasnym interesem, albo eby nie by gotów
go zoy. Ja pierwszy w podrzdnem miejscu Dyrektora Poczt

zoybym urzd, gdybym to sdzi potrzebnem. Co do zarzutu,

e urzdnik, bdc w Izbie, nie mógby dwom obowizkom go-

dnie odpowiedzie, trudno jest przypuci, by si kady o za-

stpc, obcego Izbie, wczenie nie postara, lecz wycza go

dlatego od wyboru do Komisyi byoby niestósownem, chybaby

go raczej z Izby odsun«.
JW. winiarski : »cz myl moj z gosem JW. Maa-

chowskiego: inicyatywa suy bdzie Radzie Narodowej, do któ-

rej nale Ministrowie. Ten co myli rozwin, zdania o nich

dawa nie moe«.
JW. Franciszek Sotyk: wcz zdanie moje z zdaniem JW.

Morozewicza, lecz sdz, e mio Ojczyzny nad wszystkiem

winna mie pierwszestwo. T myl powodowani, wszyscy

w zawód biegniemy, by przyjmowa urzdy. Bez wyczenia
urzdników lub wojskowych, kady bdzie sdzi si swoich

i monoci, przeto lepiej wybiera zwykym sposobem z ogóu,
a gdy kto z wybranych nie chcia lub niemóg przyj tego
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obowizku, sam si zrzecze, a miejsce jego zajmie czonek, naj-

wicej po nim kresek majcya.

JW. Kaczkowski: »Rozbierajc matery dyskutowan, na-

ley si odnie do przeszego Sejmu, 20. Grudnia, który si

zakoczy przez skoncentrowanie wadzy w Dyktaturze. Kady
z czonków wyglda, gdzie jego usug potrzeba bdzie, przyj-

mowa urzdy i nie wymawia si. Nieprzewidziane okoliczno-

ci zrodziy pewnego rodzaju regeneracy, nie rozumiem wic,

aby ci z naszych kolegów dla urzdu mieli tu traci miejsce,

a tembardziej zaufanie; przeto sdz, e nie naley ich wy-
cza od wyborów; owszem, potrzebujemy zjednoczenia tak Re-

prezentantów jak i urzdników; oni sami wybior swoje powo-

anie, zasid czy na tych, czy na tamtych awkach. Jeli potrafi

pogodzi obowizki urzdnika z obowizkami Posa, tem lepiej;

inaczej dadz zastpców, bo poowa Izby byaby usunitw.

JW. Subicki : »Ta materya ju jest wyczerpan; rozumiem

tylko, e wybory maj by wolne. Monaby spisa list urzd-

ników, a zostawiony bdzie kadego zdaniu wybór urzdnika

do Komisyitt.

JW. Roman Sotyk: wZwracam tu uwag Izby w odpowie-

dzi na gos JW. Morozewicza, e co innego jest by w Komi-

syi, a co innego zasiada w Izbie«.

JW. Trzciski: wW mojem i wszystkich wojskowych czon-

ków tej Izby imieniu owiadczam, e aden z nas nie chce

dwóch urzdów piastowa, ale i ex-wojskowi, których gos pu-

bliczny powouje w szeregi, winniby si odsun od wyborów
do Komisyi«.

JW. empicki : »Nie ma tu staych urzdów, s to tylko

zastpcy, nie mona wic do nich stosowa prawa«.

JW. Lelewel: »Nie byem na pocztku dyskusyi, syszane

ostatnie gosy s za niewyczeniem urzdników^ od Komisyi,

wyjwszy czonków Rady Najwyszej i Ministrów, lecz nie

trzeba Reprezentantów, którzy przyjli urzdy, uwaa za rze-

czywistych urzdników, s to raczej kontrolujcy lub zastpu-

jcy urzdników. Nadto: czonkowie Rady Najwyszej, lubo

dzi w niej zasiadaj, jutro mog by zastpieni przez innych;

zdaje si wic, e po obraniu Komisyi zostawione bdzie, bd
Izbie, bd samemu czonkowi, czy ma urzd opuci, czy moe
obie rzeczy razem sprawowa«.
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JW. Marszaek zamyka dyskusy, podaje w ten sposób kwe-

sty do rozwizania Izbie: ))Czyii jakichbd urzdników mamy
wyczy od wyboru do Komisyi, lub nie?« dodaje nadto, e
podug wniosku JW. Maachowskiego kademu wolno si usu-n od Komisyi.

Wiele gosów pyta si, czyli czonkowie mog si wy-

cza przed gosowaniem, lub po gosowaniu?

JW. Swidzioski . wProsimy, aby nikt si nie wycza przed

gosowaniem«.

Na wezwanie JW. Marszaka JW. Gustaw Maachowski cofa

swoje wyczenie od Komisyi.

JW. Morawski: » Przypominam, aby przed wyborem Komi-

syi Czonkowie, nieobecni na przeszym Sejmie, przystpili do

aktu uznania rewolucyi za narodow^.

JW. Sekretarz czyta akt dodatkowy nastpujcej treci:

))Dziao si w Warszawie dnia 19. Stycznia 1831 r.

Podpisani Posowie i Deputowani, którzy dla rónych prze-

szkód, pierwej lub póniej usprawiedliwionych, nie mielimy
sposobnoci podpisami naszemi na protokóle sessyi Izby Posel-

skiej z dnia 18. Grudnia 1830. oznajmi wiatu, i, jako Repre-

zentanci, podzielamy z kolegami uczucia, które ich skoniy do

uznania w dniu 29. Listopada rozpocztej rewolucyi za naro-

dow, owiadczamy osobnym dodatkowym protokóem, i zda-

nia i chci nasze z podpisanymi na protokóle dnia 18. Grudnia

1830. kolegami podzielamy i to zapewnienie podpisami naszemi

stwierdzamy. (Podpisano): Józef Gostkowski. Jan Jezierski. Ka-

lixt Mierzejewski. Jakób Klimontowicz, Deputowany okrgu
Augustowskiego. Antoni Kruszewski, Deputowany okrgu Sej-

neskiego. Wincenty Kruszew&ki, Deputowany okrgu Maryam-

polskiego. — Za rzetelno podpisów (podpisano): Wadysaw Hr.

Ostrowski, Marszaek Izby Poselskiej. (Podpisano): Xawery Czar-

nocki, Sekretarz Izby Poselskiej «.

JW. Marszaek: » Pozostaje nam teraz rozstrzygn, czy

mamy dawnym porzdkiem wybiera Komisye, czyli te dla

skrócenia czasu pitnastu razem podkreli«.

JW. Ledóchowski : wJu uczyniem t mocy, i zostaa przy-

jta jednomyinoci«.
Izba na zapytanie JW. Marszaka powtórnie przyja ten

wniosek.
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JW. Swidziski : wDziel wniosek JW. Marszaka, robi tylko

uwag, e, kreskujc po piciu, wszyscy do szczegóowych po-

woywani byliby Konaisyi. Kreskujc na wszystkich razem, zda-

rzy si moe, i Czonkowie przeznaczeni bd do pracowa-

nia w Komisyi, której dziaania najmniej im bd znajome, wno-

sz wic, aby kada Komisya wybieraa zastpców«.

JW. Dembowski: » Dodam, i mogoby si zdarzy, e wszy-

stkie gosy na jedneby si zgodziy osoby, a w tym przypadku

nie byoby kogo obra na zastpców«.

JW. Jan Ledóchowski : ))Mój wniosek mia tylko na celu

skrócenie czasu, lecz jeli ma przedua dyskusy, wol go

cofn «.

Wiele gosów: »Nie! nie! nie!«

JW. Marszaek: »Wzywam do zbierania gosów JJWW.
eleskiego, Fatza i Niesioowskiego«.

Niektórzy Czonkowie daj gosu; wikszo Izby twier-

dzi, e dyskusy ju zamknita. Posowie przystpuj do kre-

skowania. Po obliczeniu gosów JW. Marszaek zamkn sessy

temi sowy: »Ogaszam wypadek gosowania. Do Komisyi
wybrani s nastpujcy:

JJWW. Morawski mia gosów 87, Jan Ledóchowski 76,

Swirski 69, Slaski 66, Franciszek Sotyk 59, Kaczkowski 58,

Swidziski 52, Zwierkowski 51, Barzykowski 51, Lelewel 49,

Woowski 46, Biernacki 43, Dembowski 42, Rembowski 40,

Wiszniewski i Lempicki mieli po 39 gosów, losowaniem zo-

sta przeznaczony do Komisyi JW. Lempicki, na zastpc JW.
Wiszniewski. Dalsi zastpcy s: JJWW. Gustaw Maachow-
ski mia gosów 37, Wyk 36, Wgliski 35, Jasieski 34, Ro-

man Sotyk 32, Tymowski 30, Rostworowski 29, Mazurkiewicz

29. Gdyby za i zastpców, czego si nie spodziewam, zabra-

ko, mona bdzie kompletowa Komisye z nastpnych czon-

ków: JJWW. Morozewicz mia gosów 27, Turski 27, Rado-
ski 24, Szaniecki 23, Baczyski 21, Kozowski 18.

Czonków Komisyi mam honor zaprosi na jutro na go-

dzin 9-t na rad Wojenn do Generaa Klickiego do paacu
Namiestników, jutrzejsza za sessya rozpocznie si o godzinie

5-ej popoudniuK.

Wadysaw Hr. Ostrowski, Marszaek.
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Posiedzenie Izby Poselskiej dnia 20. Sty-
cznia 1831 r.

Po zebraniu si Czonków Izby, JW. Marszaek wezwa JW.
Sekretarza do sprawdzenia obecnoci.

Obecnymi byli nastpni:

Z Woiewództwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teo-

dor Slaski. Jan Hrabia Ledochowski. Ferdynand Walewski. Micha Walew-
ski. Józef Gostkowski. Jan Bukowski.

Deputowani: JJWW. Jan Mozaski. Wadysaw Sotyk. Franci-

szek Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Woiewództwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cyp-

ryan Baczyski. Józef Hrabia Ledochowski. Antoni Libiszewski. Antoni

Suchodolski. Franciszek Sotyk. Andrzey Deskur. Roman Sotyk. Kon-
stanty Swidziski. Gustaw Hr. Maachowski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Woiewództwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Jan Nepo-

mucen Gliszczyski. Marcin Radoski. Stanisaw Kaczkowski. Rafa Pstro-

koski. Kazimierz Bartochowski. Aloyzy Biernacki. Kantorbery Tymowski.

Wadysaw Hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Antoni Rembowski. Sebestyan Szymoski.
Antoni Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Stefan Zotnicki. Józef Zie-

micki. Xawery Biedrzycki.

Z Woiewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalixt

Morozewicz. Xawery Hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Józef Swirski. To-

masz Baron Wyszyski. Józef Rozenwerth.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Jan Kuczewski. Pawe Ciesz-

kowski. Woyciech Wgleski. Andrzey Mazurkiewicz.

Z Woiewództwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Tur-

ski. Pawe Grbczewski. Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Win-
centy Chemicki. Stanisaw Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kaietan Kozowski.

Klemens Witkowski. Woyciecli Chobrzyski.

Z Woiewództwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

xander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Szczepan

winiarski. Stanisaw Hr, Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franci-

szek Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczy-

cki. Franciszek Trzciski. Augustyn Subicki. Józef Kretkowski. Jozef

Modhski.
Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woowski.
Xawery Czarnocki. Augustyn Morzkowski. Woyciech Chodecki. Antoni

Zawadzki. Walenty wan, Wincenty Waszkiewicz.

Z Woiewództwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Felix

I
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Markowski. Ludwik Bieniecki. Franciszek Zalewski. Jan Hr. Jezierski.

Joachim Lelewel. Wadysaw Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef Hr. Maa-
chowski. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Felix Gumowski. Ka-

lixt Mierzejewski.

Z Woiewództwa Augustowskiego. Posowie: JJWW.
Antoni Bykowski. Józef Hr. Starzeski. Jan Augustowski. Franciszek

Kisielnicki. Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Antoni Kruszewski.

Józef Winiewski. Wincenty Kruszewski.

Nastpnie JW. Marszaek wezwa wybranych Komisarzy do

zajcia miejsc im waciwych.
JW. Roman Sotyk da gosu, chcc przedstawi Izbie pro-

jekt najwaniejszy i niecierpicy zwoki. Po udzieleniu mu gosu

przez Marszaka, odczyta nastpujcy projekt:

» Manifest, napisany przez Deputacy Sejmow, wyuszczy
wszystkie zniewagi, zadane przez rodzin Romanowów Pol-

skiemu Ludowi, atoli niepewno naszego pooenia i polityki

spowodowaa czonków Deputacyi do tego, i denie i powo-

anie naszej rewolucyi dotkna tylko ogólnemi w^yrazami nie-

podlegoci i niewracania ku dawnemu porzdkowi rzeczy;

dzi rozdarlimy zason, która okrywaa dotd kontr-rewolu-

cy, zaszczepion przez Lubeckiego, a wiernie wykonywan
przez Dyktatora. Dzi wic i caa Polska i Europa oczekuj po

Sejmie stanowczego wyrzeczenia celu i najwaniejszych powo-

dów naszej rewolucyi. Dotkliwie uczulimy podeptanie godno-

ci Narodu, zniweczenie naszych konstytucyjnych swobód; roz-

pacz ogarniaa nasze serca na widok zbyt jawnego denia
Rzdu przeciw najdroszym naszym nadziejom; miem prze-

cie wyzna, e nie to wszystko sprowadzio pamitne powsta-

nie 29. Listopada. Najwalniejszym, mona powiedzie, jedynym

powodem naszej rewolucyi, jest odzyskanie bytu, niepodlego-

ci, narodowego rzdu, narodowych instytucyi; jest zniweczenie

wszelkiego wpywu, obcego naszej historyi, naszemu interesowi,

naszemu przeznaczeniu. Wszystkie inne powody nazywam pod-

rzdnymi, wszelkie inne denie — przeciwnem dobru i go-

dnoci Narodu. Pochwalajc przeto wymownie skrelony obraz

nieszcz naszych, naszej niewoli, sprowadzonej przez zdradzie-

ckie i najchytrzejsze postpowanie Rosyjskiego gabinetu, podaj
dodatkowe uzupenienie i, e tak powiem, zamknicie manifestu:
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1. Naród Polski, ogaszajc swoj bezwarunkow niepo-

dlego, uznaje rodzin Romanowów za odpad od Polskiej

korony, niweczy wszelkie jej prawa zwierzchnoci nad Polskim

Narodem.

2. Naród Polski cofa przysig wiernoci, jako wymuszon,
jako przeciwn prawu narodów. Rozwizuje wic przysig
wiernoci, jak zoy musieli obywatele z zagarnionych przez

Rosy polskich prowincyi. Owiadcza, e kady Polak zacho-

wa powinien wierno i bezwarunkowe posuszestwo tylko

Sejmowi, reprezentujcemu rewolucy 29. Listopada i prawa ca-

ej Polski, ujarzmionej przez Rossy.

3. Naród Polski nakoniec ogasza: i pocztek wszelkiej

wadzy pochodzi tylko od Narodu, e Naród, przez rewolucy
29. Listopada odzyskawszy swoj niepodlego i swoje prawa,

naby razem niczem nieograniczonej wadzy urzdzania swoich

politycznych stosunków, ustanowienia takiej formy Rzdu, jak
za najlepsz osdzi.

»Ogoszenie tych zasad naszej rewolucyi jest koniecznem;

ogosiwszy je, wystpimy przed Mikoajem, przed Europ, sami

przed sob, jako lud wolny i niepodlegy, czujcy swoj god-

no, swoje prawa i na ich ocalenie gotowy wszystko powi-
ci; naówczas tylko bdziemy mogli miao wezwa wspódzia-

ania konstytucyjnych ludów Europy, dokadnie pojmujcych,

e walka midzy nasz wolnoci, a despotyzmem gabinetu Pe-

tersburskiego jest walk midzy wolnoci wszystkich ludów,

a samowadztwem i przywaszczeniem despotyzmu«.

Po odczytaniu tego projektu zoy go JW. Roman So-
tyk u laski marszakowskiej.

JW. Marszaek: » Wniosek JW. Romana Sotyka, jako na-

der wany, usprawiedliwiony okolicznociami i zgodny z uczu-

ciami kadego prawego Polaka, ze wszech miar zasugiwaby
na przyjcie; lecz gdy na teraz Statut Organiczny Izb nie jest

jeszcze przez nie zmieniony, musimy go si trzyma, jako nici,

która nas jedynie w kolei porzdku poprowadzi moe. Naj-

waciwiej wic bdzie, gdy projekt ten oddany zostanie pod

rozpoznanie Komisyi, które po rozwaeniu wprowadz go do

Izby. Zdaje mi si nawet, e gdy manifest, dnia 20. Grudnia

r. p. uchwalony, dla przeszkód przez wadz najwysz ówcza-

sow pooonych, nie zosta urzdownie ogoszony i za granic

Dyaryusz. 7
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prywatnie raczej, nie za przez agentów dyplomatycznych za-

komunikowany: przeto wypada, aby Izba, z manifestem zapewne

ju z protokóu, w którym jest umieszczony, obznajmiona, uznaa

go za uchwalony przez siebie, a nastpnie, aby projekt, przez

JW. Romana Sotyka podany, jeeli przyjtym zostanie, dodat-

kowo przy manifecie zamieszczony lub jako akt oddzielny

ogoszony zosta«.

Gosy: » Zgoda! zgoda !«

Inne gosy: »Wodza! wodza!«

JW. Jan Ledóchowski: »W rzeczy samej, najwaniejszym

jest teraz wybór Naczelnego Wodza, ale Komisarz, majcy
w tym wzgldzie zda raport, jeszcze nie przyby. Chwila cier-

pliwoci; wkrótce nadejdzie«.

JW. Gliszczyski: wZgadzajc si do rezultatu z JW. Ro-

manem Sotykiem, dabym tylko zmiany jednego wyraenia,

e pan Chopicki, w trzy dni po zoeniu Dyktatury, jeszcze

Dyktatorem jest nazwany; trzeba go raczej nazwa: ex-Dykta-

torem, nie Polakiem«.

JW. Jan Ledóchowski: ))Jako czonek Deputacyi dozorczej,

wyjani przyczyn zwoki w ogoszeniu manifestu. Caa Depu-

tacya go podpisaa, lecz Naczelnik ani go podpisa, ani ogosi
nie chcia, pozostao nam wic tylko umieci go w dziennikach

kraj owy cli «.

JW. Swidziski: »Podzielam zdanie JW. Marszaka i JW.
Ledóchowskiego, jak dalece wanym jest projekt, wniesiony

przez JW. Romana Sotyka; im waniejszy, tern godniejszy jest

zastanowienia; sdz wic, e powinien by pod rozwag Ko-

misy! oddany. Zwracam tylko uwag, e umieszczony, jako do-

datek do manifestu, byby niejako wyrzutem, e Komisya re-

dagujca nie wszystko, co naleao, w nim zamiecia; ja za,

jako Czonek tej Komisyi, owiadczam, emy dopenili to, co

nam Izba wskazaa. Mielimy tylko usprawiedliwi rewolucy
w oczach Europy, nie za mówi o zmianie dynastyi. Izba moe
teraz przystpi do dalszych kroków z powodu odrzucenia przez

Cesarza warunków. Sdz wic, e to nie jako dodatek, ale

tylko jako akt oddzielny umieszczone by powinno. e za ogo-
szenie manifestu zostao wstrzymanem, win jest Dyktatora.

Teraz Izba, przekonawszy si o duchu manifestu, rozkae go
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albo odesa do obcych dworów, albo nie. Dalsze za wszelkie

kroki Izby oddzielne by powinny od manifestu«.

JW. Mazurkiewicz: »Jeeli Komisarze zajli ju swoje miej-

sce i Komisarz, zdawa majcy raport, ju przyby, wstrzy-

muj gos«.

Poczem JW. Marszaek zapyta si, czy inni Reprezentanci

take swoich odstpuj gosów.

JW. Roman Sotyk odezwa si, i chce tylko odpowiedzie:
))Miaem sobie za najmilszy obowizek odda sprawiedliwo
redaktorom manifestu. Przyczajc do niego akt dodatkowy,

podaj to raczej jako projekt, nie za jako poprawk manifestu«.

JW. Morozewicz: wDzi mowa bya o potwierdzeniu tego,

co Deputacye w manifecie zamieciy. Izba podzieli zapewne
zdanie, w poprzednich gosach objawione, i powstaniem stwier-

dzimy je((.

Gosy: » Wodza! Wodza !«

JW. Marszaek: ))Czy Izba zgadza si, aby zamieci w pro-

tokóle, e uznaje manifest za uchwalony przez siebie i poleca

przesanie go dworom zagranicznymcc

Gosy: » Zgoda! Zgoda !«

JW. Marszaek; ))Nadto, czy Izba zgadza si na odesanie

projektu JW. Romana Sotyka do Komisyi?«.

JW. Swidziski : ))Z zastrzeeniem, e jeeli kto ma co do

przydania...

«

Tu przeryway mow JW. Swidziskiego gosy: ))Wodza!

Wodza!«

JW. Tymowski: »Co do kolegi JW. Swidziskiego... ))Tu

gosy przerywaj: »Wodza ! Wodza!«

—

»... kiedy nie wolno mó-

wi, odstpuj«.

JW. Jasieski: ))Drogi czas tracimy«.

JW. Marszaek: ))Gdy kolega Tymowski zrzek si gosu
swego, wzywam JW. Moraw^skiego, aby raczy zda spraw
z dziaa Komisyi«.

JW. Morawski: wZebrane Komisye obu Izb miay za obo-

wizek, aby w materyi tak wanej, jak jest obranie Wodza,

zasign wiata tych, którzy w tej mierze najlepiej decydo-

wa mog. Dlatego wezway obecnych w Warszawie Jenera-

ów i wyszych Oficerów, aby poprzednio si naradzili i zda-

nie swoje wyrzekli. Jako zebrani wojskowi po upywie godzin-

7*
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nym czasu uoyli list osób tak wojskowych, jak nie-wojsko-

wych, którym, przez gosy na pimie dawane, clicieli odda Na-

czelne Dowództwo. Gosy te opiecztowane odebrawszy Pre-

zydujcy w Senacie przysa Komisyom; po ich otworzeniu oka-

zao si kandydatów siedmiu. Z tej zasady wychodzc, Komi-

sye postanowiy nie oddala si od yczenia wojskowych i przy-

stpiy do gosowania, oznaczywszy, e z pomidzy tych sied-

miu kandydatów trzech oznacz. Po obliczeniu gosów tak po-

danych, trzy osoby znaczn wikszo zyskay. Ze jednak wy-

jawienie osób pocignoby za sob objawienie zda, wnosi-

bym wic, aby Izba decydowaa, czy projekt, przez Komisy
przyjty, ma by przy arbitrach objawiony, czy te Izba ma si

w Wydzia tajny zamieni«.

Gosy: » Tajny I Tajny!«

JW. Jan Ledóchowski : wOkrzyki te ))tajny« zdaj mi si nie-

stosowne; nie mamy si z czem tai. Tajno obrad zmniejsza

zaufanie. Moemy sobie pochlebia, emy dotd zyskali poklask

Narodu. Nie idzie nam o oklaski galeryi, ale idzie o to, aby a-
dnej nieufnoci midzy Narodem a Izb nie wzbudza«.

Tu day si sysze oklaski.

JW. Marszaek: »Prosz oklaski wstrzyma, bo si dla nich

samych Izba w tajny Wydzia zamieni«.

JW. Jan Ledóchowski: wJestem zdania, aby zaniecha po-

chwalnych i nagannych dyskusyi wzgldem zdolnoci kandy-

datów podanych «.

Gosy: » Dlaczego ?«

JW. Jan Ledóchowski: ))By nie obrazi niczyjej inioci

wasnej «.

JW. Marszaek: wZgadzam si na zdanie preopinanta; s-
dz, e przedmiotem tym zaj si moemy przy arbitrach.

Dyskusya za co do zdolnoci osób z dwóch powodów miejsca

mie nie moe: 1) dla draliwoci, jakaby nastpi musiaa, gdy
przemawianie za jednym kandydatem musiaoby ponia war-

to innych; 2) osabioby to ufno w wybranym Wodzu, któ-

ryby si od nagany sprzyjajcych przy dyskusyi innym kandy-

datom zasoni nie potrafia.

JW. Lempicki: wDodaj i trzeci powód, e opinia, publicznie

wyjawiona, mogaby posuy i nieprzyjacielowi, gdybymy tak

wady jak i zalety kadego z kandydatów wyliczali«.
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JW. Franciszek Sotyk: wRozumiem, e kady pojmuje, i
tu jest tylko projekt do wyboru kandydatów; kady z posów
moe poda swojego, bo przechodzi to atrybucy Komisyi ogra-

nicza liczb kandydatów. Co do jawnoci obrad, ta jest chwa-

lebna. Izby jawne s Narodem; gdy jednak materya ta moe
pocign za sob wyjawienie si naszych i rozbiór potgi nie-

przyjaciela, sdzibym, e Izby w Wydzia tajny zamieni si

powinny«.

JW. Jan Ledóchowski: ))Dzi nie bdzie tego rozbioru«.

JW. Swirski: »Zgadzam si z JW. Kaliskim, e dyskusya

co do osób nie powinna mie miejsca; aeby wybór Wodza
by prawomocnym, uchwalonym by winien przez obiedwie Izby «.

JW. Marszaek: wSdz, e nam pierwej skoczy trzeba

dyskusya o jawnoci«.

JW. Morawski : »Owiadczam. i jestem za jawnoci, je-

dnakowo tak draliwe pooenie usprawiedliwia potrzeb za-

tajenia nazwisk kandydatów, lecz jeeli Izby zgodz si na ogo-

szenie imion, zadosy uczyni«.

JW, Tymowski: »Jestem za ogoszeniem imion, bo Komi-

sya robi tylko propozycy kandydatów, Izba za innych doda
moe. Jestem przeciw tajnoci obrad; Naród wolny wolno

otwiera swe zdanie. Wszyscy mog mie równe zaufanie, nie

ubliy to wic adnemu, gdy wszyscy s równi, a jeden z nich

tylko wybrany bdzie«.

JW. Wiszniewski: »Wniosek JW. Kaliskiego o tajnoci byby
potrzebny, gdyby dyskusya co do zdolnoci osób miaa miejsce;

trzeba tylko wyjawi, ile kady z kandydatów mia kresek od

w^ojskowych, a ile od Komisarzy, to bowiem okae wikszo
zaufania w kadym pooon«.

Gosy: ))Do wetowania !«

JW. Ledóchowski: wObjawia kreski, byoby stawia daj-

cych je w draliwem pooeniu; kandydaci mog si nie podo-

ba, ale na co obraa mio wasn usunitych ?«.

JW. Wiszniewski: wNiewiadomo, kto dawa kreski«.

JW. Biernacki : ))JW. Kaliski nie doda, e skutkiem narad

Komisyi byo, aby dopiero po zczeniu Izb nastpi wybór Wodza«.

JW. Morawski: »Jeszcze pierwsza kwestya nie uatwiona«.

JW. Biernacki : »Myl, e w zczonych Izbach lepiej b-
dzie o tem dyskutowa*.
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JW. Marszaek: wLepiejby byo, eby Izba bya przygoto-

wana, nim si poczy z Senatem «.

JW. Biernacki: »Nie dziel zdania JW. Marszaka, gdy Se-

nat mógby by innej opinii od Izby Poselskiej«.

JW. Grbczewski: »Przeciwny jestem zdaniu JW. Romana
Sotyka, aby Wódz Naczelny nietylko z podanych, ale i z in-

nych kandydatów mia by wybierany. Podani kandydaci s
wybrani przez wojskowych, którzy zapewne najlepiej o ich

zdolnociach sdzi mog. Prócz tego dodaj, i nie jestem zda-

nia, aby jakakolwiek dyskusya o osobach miejsce mie moga
i eby gosowanie nie wobec arbitrów si odbywao«.

JW. EV1arszalek: » Zdaje mi si, e wszystkie trudnoci da-

dz si usun, skoro tylko Izba rozwie pytania: czy w po-

czonych Izbach, czy w rozczonych. Wodza wybiera mamy?<(

JW. Chomentowski : »Dwóch zasad trzyma si nie mona,
albo wszystko w poczonych, albo wszystko w rozczonych
odbywajmy Izbach«.

JW. Roman Sotyk; wCo do jawnoci obrad nie objawiam

mego zdania, lecz co do liczby kandydatów zdaje mi si, e
kady z nas ma prerogatyw swojego poda kandydata i sdz,
e nie moemy si na trzech osobach ograniczy«.

JW. fllorawski: » Z tego co sysz dotychczas, przekonywam
si, e Izba jest za jawnoci, lecz jest jeszcze drugie pytanie

nierozstrzygnite: czy po ogoszeniu nazwisk kandydatów dy-

skusya nastpi ma, lub nie? Moje zdanie jest przeciwne«.

Gosy: wBez dyskusyi!«

JW. Morawski: wTrzeba nam wprzód wotowa o tajnoci

obrad. Nadto s do tego draliwe powody. Mamy arbitrów na

górze i na dole«.

JW. Rostworowski: wKolega Morawski owiadczy, e zgro-

madzona Komisya wojskowa podaa kandydatów na Wodza
Naczelnego; wojskowym najlepiej s znane przymioty kandy-

datów; na nich wic tylko gosowa trzeba, wniosek bowiem
pana Sotyka zabraby niezmiernie wiele czasu«.

JW. Kaczkowski: »Kiedy ma by wotowanie z publicznem

wyraeniem imion kandydatów, nie wiem, czyli to inaczej na-

stpi moe, jak w poczonych Izbach. Statut organiczny, któ-

rego si pozornie trzymamy, radzi nam osobno obradowa.
Lecz na tak nadzwyczajny wypadek nie masz nigdzie prze-
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pisu. Zdrowy rozsdek wskazuje, by naradzenie wspólnie si

odbywao. Cóby bowiem wyniko, gdyby Senat innego, a Izba

innego wybraa: w takim razie bylibymy zmuszeni albo ust-

pi pierwszestwa Senatowi, albo narzuci mu przez nas wy-

branego Wodza«.

JW. Chomentowski : wCo do gosu JW. Kaczkowskiego, zdaje

mi si, i objawiona dopiero zasada powinnaby si do wszyst-

kich projektów stosowa. Jeeli wanem jest w^ybranie Wodza,

wszystkie na tym Sejmie rozstrzygane projekta równie wanymi
bd; w Senacie nadto mamy dwie osoby, kwalifikujce si na

Wodza, w naszej za Izbie nie mamy adnej«.

JW. Barzykowski: wPodnosz mój gos nieudolny, aby Izbie

dziki zoy za pooone we mnie zaufanie i za wybór, któ-

rym mnie powtórnie zaszczyci raczya. Teraz co do rzeczy.

W^tenczas, kiedy krocie najeonych Moskwicina bagnetów, zbli-

ajc si, gro zburzeniem wszystkich praw i swobód naszych,

wtedy pierwszy raz Wojsko nasze, przed bojem opuszczone, po-

zostao bez Wodza. Nigdy Polak nie lka si obcych, choby
te najliczniejszych, zastpów. Widziano na murach Kremiina

nieliczne, ale mstwem wsawione nasze sztandary. Wola chlu-

bn mierci chlubne ycie zakoczy na polach Cecory, ani-

eli kroku nieprzyjacielowi ustpi, a kiedy z jednej strony za-

graali Moskale, a z drugiej wiaroomny Branderburczyk nas

zdradzi, i wtenczas Czarnecki umia powie waleczne hufce

do boju i Polska z najstraszniejszej walki wysza zwycizk.
Dzi nie masz chwili do stracenia, przystpi powinnimy do

wyboru Wrodz, ale cznie z starszymi brami naszymi. Ju
jest przygotowany projekt w Rzdzie, który jutro zapewne

Izbie przedstawionym zostanie, w celu zapobieenia niedogo-

dnociom, z wspólnego z Senatem obradowania wynikn mo-

gcym. Projekt ten moe by dugo debatowanym, a teraz czas

nagli, wróg nastaje, Wodza potrzeba. Poczmy si z Senatem

do wspólnego wyboru; wszake i on nie jest obojtnym na losy

Polski. W^szake to jest ten sam Senat, który wówczas, gdy

zdania nie wolno byo objawia, prawo w najwitszej sprawie

wykonaa.

JW. Kiimontowicz : wNiesychane w dziejach zdarzenie, wy-

bieramy Wodza? Tylko w Atenach lud Wodza obiera; wsz-
dzie by przez Wadz najwysz mianowany. Owiadczono
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przy wyborze Dyktatora, e nie ma nad niego zdatniejszego.

Któ teraz naley do gosowania na kandydatów? Tylko przy-

tomni w Warszawie, a przecie armia jest rozcignita na ca-

ej linii wojennej. Porozumie si naley z Dowódcami puków.

Midzy niszymi oficerami moe si zjawi geniusz, dowodem
tego rewolucya francuska, gdzie Napoleon z Kapitana na Ge-

neraa wyniesionym zostaa.

JW. Ignacy Wyk: wToczy si sprawa o to, czy w po-
czonych Izbach, czy zosobna naradza si mamy. Mojem zda-

niem: jeeli ten, to i wszystkie przedmioty w poczonych Iz-

bach rozstrzsa naley. Bybym wic za tem, eby Sejm przy-

bra posta i nazwisko Stanów Skonfederowanych. Mogaby je-

dnak Izba F^oselska wybra Wodza bez wspódziaania Senatu.

Podug zwyczajnego porzdku, zanielibymy nasz wybór Sena-

towi, a ten alboby si przychyli, alboby odrzuci. W drugim

razie innego Wodza wybierabymy musieli«.

JW. Zwierkowski: ))Nie uwaam, aby zasada przyjta przy

wyborze Wodza i do innych przedmiotów suy miaa. Dzi
si poczmy z Senatem, wybierzmy Wodza, a jutro dysku-

tujmy o form ach «.

JW. Marszaek: wGdy co do poczenia Izb rzecz ju dosy
wywiecon zostaa, dyskusy wic zamykam«.

Gosy: »Wotowa !«

JW. Morawski: wMyl, e jest jedno tylko zdanie co do po-

czenia Izb((.

JW. Marszaek: » Przeciwni poczeniu racz powsta«.

Gdy prawie wszyscy siedzieli, JW. Marszaek wyrzek, e
niemal jednomylno jest za poczeniem.

JW. Jan Ledóchowski : wTrzeba o tem Senat uwiadomi«.

JW. Morawski: »Naley si porozumie, kogo poda na kan-

dydatów; Komisye projektuj trzy osoby, czy da Izba ich wy-

jawienia ?«

Gosy: vJak si poczymy !«

JW. Roman Sotyk: »Ujarzmia nie naley myli, i nie po-

dug form dawnych obradujemy, a dowodem tego jest wybór
Marszaka; sdz wic, e kady moe poda swojego kandydata«.

JW. Marszaek: »Nie o tem mowa, kwestya jest taka: czy

rezultat narad Komisyi ma by objawiony w poczonych Izbach,

czy naprzód w naszej, a nastpnie w Senatorskiej Izbie^.
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Gosy: » Powtarzaoby si jedno dwa razy.«

JW. Roman Sotyk: »A kandydatów, czy mona bdzie

podawa ?«

JW. Marszaek powtórzy kwesty, i okazao si przez po-

wstanie, e wikszo jest za objawienienri rezultatu narad Ko-

misy! w poczonych Izbach.

JW. Chomentowski : wdam, eby Komisarz, wnoszcy pro-

jekt, wprzód go w caoci Izbie odczytaw.

JW. Marszaek: ))Sprawiedliwe danie, nadal do niego si

zastosujemy«.

JW. Wiszniewski: ))Czy pan Marszaek zarcza, e liczba

kresek bdzie ogoszona ?«

JW. Marszaek: »Wzywam JJWW. Romana Sotyka
i Stanisawa Jezierskiego, aby uwiadomili Senat o ch-
ciach Izby poczenia si z Senatema.

Gdy wysani posowie wrócili i owiadczyli, e Senat ocze-

kuje na przybycie Izby, JW. Marszaek wezwa Reprezentantów,

aby si, ile to byd moe. Województwami do Senatu udali.

Po poczeniu si Izb JW. Marszaek wezwa JW. Mo-

rawskiego do przedstawienia wypadku narad Komisyi obu Izb

wraz z Komisy wojenn.

JW. Morawski: »Zebrane w zupenym komplecie Komisye

Sejmowe tak z Senatu, jak z Izby Poselskiej, w celu zastano-

wienia si nad wyborem Wodza Naczelnego, zasigny wprzód

zdania Jeneraów i innych Oficerów, w Warszawie obecnych.

Skutkiem narady przez tyche odbytej, okazao si, e byo go-

sów: za Senatorem Wojewod X. Ra d ziwiem 17, za Jene-

raem Szembekiem 12, za Jeneraem Weyssen hoff 8, za

Jeneraem Krukowieckim 10, za Jeneraem Pacem 6, za

Jeneraem Woyczyskim 1, za Pukownikiem Skrzyne-
ckim 1.

Podczas narady wojskowej nie przyby jeszcze by do

Warszawy Jenera Weyssenhoff.

Nastpnie Komisye Sejmowe zgodziy si na to, aby z po-

midzy wybranych przez Jeneraów siedmiu kandydatów, wy-

bra trzech dla proponowania ich Izbom Sejmowym; odbyte

w tym celu wotowanie okazao gosów:
Za Jeneraem X. Radziwiem 18, za Jeneraem Szem-

bekiem 17, za Jeneraem Weyssenhoffem 15, za Jene-
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raem Krukowieckim 11, za Jeneraem Pac em 1^), za Je-

neraem Kii c kim 1, za Pukownikiem Skrzyneckim 3.

W skutku odbytego takim sposobem gosowania postano-

wiy Komisye Sejmowe proponowa obu Izbom trzech kandy-

datów nastpujcych, którzy najwiksz liczb gosów uzyskali:

X. Michaa Radziwia, Jeneraa Dywizyi Weyssen-
hoff a, Jeneraa Brygady Szembeka.

Prócz tego nadmieniam, e Jenera Weyssenhoff przyby

i obj komend tymczasowo«.

JW. LedóchowskI : wDodaj kilka sów do przedstawienia

kolegi Morawskiego. Gdy wotowano na kandydatów, wotujcy
byli pewni, e Jenera Weyssenhoff nie przyjmie dowództwa,

i to zapewne umniejszyo liczb kresek na jego stron. Po sko-
czonem dopiero wotowaniu przyby i owiadczy, i wypeni
wol Narodu«.

JW. Kasztelan Dembowski: »Czyni przedwstpn kwesty,

proszc Komisye o objanienie, jak wadz bdzie mia Wódz
Naczelny, a na przypadek zastpstwa, jak to ma by urzdzone?«.

JW. Morawski : wOwiadczam, e Komisye nie mogy przy-

gotowa w tym wzgldzie projektu, nie zniósszy si wprzód

z Naczelnym Dowódzc. Jenera Weyssenhof mia poda wa-

runki, potrzebne do sprawowania dowództwa, którymby nie

sprzeciwiaa si Wadza cywilna. Lecz to nie przeszkadza obio-

rowi Wodza. Komisye znios si z obranym, tak co do wa-
dzy jego, jak co do urzdzenia zastpstwa«.

JW. Jan Ledóchowski : »Jenera Weyssenhof zoy na moje

rce punkta, oznaczajce stosunki Dowódzcy z Rzdem. Komi-

sye jutro zajm si rozbiorem tego przedmiotu«.

JW. Barzykowski: wZapewne wystpkiem byoby dla Po-

laka nie przyj powierzonych mu od Narodu obowizków. Je-

dnake tak wysokiego stopnia, bez zapewnienia si o przyjciu,

nikomu dawa nie mona, gdy nieprzyjcie narazioby nasz
spraw u obcych i u nas samych. Wnosz wic, eby si albo

spyta kandydatów, czy przyjm Dowództwo, albo te uchwa-

li, e nikomu si od tego wymawia nie wolno«.

JW. Kasztelan Biekowski: ^Reprezentanci na traf wybo-

*) Podug notatki, zachowanej w allegatach Sejmowych, Pac otrzy-

ma pi gosów. (P. W.).
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rów swoich nie wyznaczaj. Powinnoci wic jest ka/dego

obywatela przyj zlecone mu obowizki. Prawo to staje si
niepotrzebnem, bo ley w porzdku publicznym «.

JW. Maachowski: »cz zdanie moje ze zdaniem preopi-

nanta o wszechwadnoci Narodu i o obowizku posuszestwa,
lecz by si mocniej o tern zapewni, e nasz wybór zawiedzio-

nym nie zostanie, trzebaby si zapyta, czy jest kto taki, ktoby

si z pod te<ro prawa wyamywa chcia«.

JW. Roman Sotyk: »Dwa zapytania JW. Dembowskiego, co

do zastpcy i co do stosunków Wodza z Narodem, monaby
poczy. Zastpc razem z Wodzem wybiera potrzeba, ae-
bymy powtórnie nie byli wystawieni na tak niepewno, w ja-

kiej si teraz znajdujemy przez niesychany czyn ex Dyktatora

Chopickiego«.

JW.Wyk : ))Najlepiejby byo wyznacza zastpc w tym spo-

sobie: kto gosów najwicej otrzyma, bdzie Naczelnym Wo-
dzem, po nim najwicej gosów majcego wyznaczymy zast-

pc. Wybór ten przypomina mi dawne czasy Rzymian, w któ-

rych Cyncynat przez naród od puga do naczelnego dowódz-

twa by wezwanya.

JW. Jan Ledóchowski : »Nie jestem zdania preopinanta, aby

najwicej kresek po wybranym na Naczelnego Wodza majcy
mia by jego zastpc; kto wie, poród naszych szeregów

mógby si zjawi geniusz, któremuby niepotrzebne urzdzenie

drog do sawy zamkno. Trzeba zostawi sposobno do roz-

winicia si zdolnoci wojskowych, mianowanie zastpcy zo-

stawi Rzdowi, lub te powtórnemu wyborowi«.

JW. Jasieski: ))Nie dziel take zdania JW. Wyka, ale

yczybym, eby najwicej kresek po Naczelnym Wodzu ma-

jcy dopóty za zastpc jego by uwaany, dopóki Wadza nie

obierze innego, bo nimby przysza nominacya. Wojsko byoby
bez Wodza; Wadzy za naczelnej zostawione bdzie potwier-

dzenie tego zastpcy na dowództwo, lub mianowanie innego

Wodza«.

JW. Marszaek: »Co do zastpstwa, przyjtem jest powsze-

chnie, e, gdyby Naczelny Wódz zgin mia, najstarszy z rangi

Jenera obejmuje dowództwo. Rzd, tymczasowo tylko zatwier-

dzony przez Deputacy, nie mógby wybiera Wodza, lecz wa-
ciwie jest to jego atrybucy i skoro bdzie przez Sejm za-
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twierdzony, uyje tej wadzy i z najwicej odznaczajcych si

Wodza mianowa bdzie«.

Wszyscy: »Sprawiedliwie!«

JW. Roman Sotyk: ))Na dwie czci podzieliem t kwesty:

w przypadku mierci, lub nieprzyjcia Naczelnego Wodza; od-

wouj si do tego podziaucc

JW. Swirski: ))Nieszczciami nkani, zawiedzeni tylekro

w nadziejach i rodkach oswobodzenia Ojczyzny, wpadamy z je-

dnej ostatecznoci w drug: raz zbytniomy zaufali, powierza-

jc wadz nieograniczon Chopickiemu, teraz grzeszymy nie-

ufnoci. Trzej kandydaci podani nie mog wznieca tego po-

wtpiewania. Klauzula wic JW. Romana Sotyka o nieprzyjcie

wadzy jest niepotrzebnacc

IW. Roman Sotyk cofn swój wniosek.

JW. Kasztelan Dembowski: wSdz, e kwesty moj usun
ju gos JW. Morawskiego, teraz dyskusya dostatecznie przed-

miot wyjania, mona wic przystpi do wyboru«.

JO. X. Czartoryski: »Trzech jest kandydatów. Izby si zga-

dzaj na wybór przez podkrelenie«.

JW. Jan Ledóchowski : »Miao by dozwolone dodanie kan-

dydata, podaj wic Jeneraa Krukowieckiego«.

JW. Barzykowski i JW. Morzkowski poparli wniosek JW.
Jana Ledóchowskiego, a JW. Marszaek poleci dopisanie na kart-

kach Jeneraa Krukowieckiego.

JW. Biernacki : wlnteres ogólny wymaga, aby Naczelny Do-

wódzca mia zaufanie powszechne. Wnosz wic, aby w razie,

gdyby nie byo absolutnej wikszoci, powtórzy gosowanie

midzy dwoma najwicej kresek majcymi. Podobnie w przy-

padku równoci gosów trzeba powtórzy kreskowanie«.

Gosy: »Zgoda!«

JW. Rembieliski: ))Có nazywamy wikszoci absolutn ?«

JW. Marszaek: ))F*otrzebna jest do wyboru poowa gosów
wicej jednym. Wzywam na assesorów do gosowania JJWW.
Niesioowskiego i L ib isze wskiego«.

Podobnie JO. Prezydujcy w Senacie wezwa na asseso-

rów Kasztelanów Rembie liskiego i Potockiego.
F^o obliczeniu wotów okazao si, e Jenera X. Micha

Radziwi mia gosów 107, Jenera Weyssenhof 8, Jene-
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ra Szembek 6, Jenera Kruchowiecki 18. Jedno wotum
dwuznaczne.

JO. Prezydujcy w Senacie ogosi pomienione wota i sku-

tek ich, to jest wybór na Naczelnego Wodza Wojsk Polskich

JO. Senatora Wojewod Michaa Radziwia, byego Jene-

raa Dywizyi.

Tu ze wszech stron sali day si sysze trzykrotne

okrzyki: ))Niech yje Radziwi! Niech '>.yje Ojczyzna !«

Wtem Xi8 Wódz przemówi rozrzewnionym gosem:

))Posuszny woli Narodu krótko powiem: czem byem, tem bd«.
Na tem posiedzenie Izb poczonych zakoczonem zostao,

i JW. Marszaek sesy Izby Poselskiej do dnia nastpujcego do

godziny pitej zasolwowa.

Wadysaw hr. Ostrowski, Marszaek.

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 22. Sty-

cznia 1831 roku.

Rozpoczo si sprawdzeniem przez JW. Sekretarza listy

obecnoci. Byli obecnymi:

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Slaski.

Jan Hrabia Ledóchowski. Ferdynand Walewski. Micha Walewski. Gost-

kowski. Bukowski. Szymczykiewicz.

Deputowani: JJWW. Mozalski. Wadysaw Sotyk. Jaboski.

Szaniecki.

Z Woiewó dz twa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Ba-

czyski. Józef Hrabia Ledóchowski. Libiszewski. Suchodolski. Franciszek

Sotyk. Deskur. Roman Sotyk. Swidziski. Gustaw Maachowski.

Deputowani: JJWW. Chomentowski. Pusztynika. eleski. em-
picki. Posturzyski. Gratkowski.

Z Woiewództwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Morawski.

Gliszczyski. Radoski. Kaczkowski. Pstrokoski. Bartochowski. Biernacki.

Tymowski. Wadysaw Hr. Ostrowski. Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Faltz. Rembowski. Szymoski. Jaksiewicz.

Miczyski. Zotnicki. Ziemicki. Biedrzycki.

Z Woiewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Moroze-

wicz. Niesioowski. Bielski. Poletyo. Swirski. Chrzanowski. Wyszyski.
Rozenwerth. Doliski.
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Deputowani: JJWW. Fritsch. Kuczewski. Cieszkowski. Wgleski.
Mazurkiewicz,

Z Woiewództwa Pockiego. Posowie: JJWW. Turski. Grb-
czewski. Cissowski. Konstanty Witkowski. Chemicki. Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Dembowski. Kozowski. Klemens Witkow-
ski. Chobrzyski.

Z Woiewództwa Mazowieckiego. Posowie: JIWW. Szy-

manowski. Konstanty Jezierski. Rostworowski. winiarski. Stanisaw Je-

zierski. Okcki. Plichta. Dbrowski. Starzyski. uszczewski. Wieszczycki.

Trzciski. Subioki. Kretkowski. Modliski.

Deputowani: JJWW. Ciarzewski. Jakób Piotrowski. Brinken. Mi-

cha Piotrowski. Zwierkowski. Woowski. Czarnocki. Morzkowski. Chode-

eki. Zawadzki. Zwa. Waszkiewicz.

Z Woiewództwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Markow-
ski. Zalewski. Jan Jezierski. Józef Maachowski. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Gumowski. Mierzejewski.

Z Woiewództwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. By-

kowski. Józef Starzeski. Augustowski. Kisielnicki. Wincenty Gawroski.
Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Klimontowicz. Antoni Kruszewski. Wisz-

niewski. Wincenty Kruszewski.

Poczem JW. Sekretarz odczyta podzia na Komisye Czon-
ków, na przeszeni posiedzeniu wybranych^), jako to:

Komisya Skarbowa.

Komisarze: Morawski, Biernacki, Slaski, Swirski, Zwier-

kowski.

Zastpcy: Jasieski, Mazurkiewicz, Rostworowski.

*) W jaki sposób dokonano podziau Komisarzy, obranych poprze-

dnio (ob. str. 94) okrela list W. Zwierkowskiego. w allegatach przechowany:

DPrzewietna Izbo Poselska — Kommisye Wasze, wybrane w dniu

wczorayszym, postanowiy podzieli si dzi na trzy oddziay, stosujc si
do woli Izby, wskutek prograramatu obradujcey. — Niebyo jednomylno-
ci, gdy najwicej czonków chciao pozosta w trzeciej Deputacyi, orga-

nicznej, której attrybucy ma by wydzia dyplomatyczny i dlatego, o ile

dobrowolnego przyjcia innych wydziaów nie byo, przystpiono do roz-

strzygnicia przez sekretne wotowanie. — O skutku przeto mam zaszczyt

Przewietnej Izbie Poselskiej zda spraw. — (Nastpuj nazwiska Komi-
sarzy). Co do zastpców, którzy maj by w której Kommissyi zastpcami,

oddano to dziewiciu zastpcom do zadecydowania podobnym sposobem.

Warszawa 20. Stycznia 1831 roku. W. Zwior ko wski«. (P. W.).
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Komisya Prawodawcza.

Komisarze: Kaczkowski, Woowski, Dembowski, Rem-
bowski, Fr. Sotyk.

Zastpcy: G. Maachowski, Wyk, Tymowski.

Komisya Organiczna.

Komisarze: Jan Ledóchowski, Swidziski, Barzykowski,

Lelewel, empicki.

Zastpcy: Wiszniewski, Wgleski, Rom. Sotyk.

Po odczytaniu podziaa tego JW. Stanisaw Jezierski krótki

chcia przedstawi wniosek, lecz wstrzyma go JW. Marszaek,

chcc wprzód zagai posiedzenie.

JW. Marszaek : »W krótkich chwilach, upynionych od roz-

poczcia obrad naszych, dwie wane czynnoci zaatwilimy.

Jedn z nich jest uznanie i przyjcie przez Izb manifestu, tu-

dzie polecenie przesania onego obcym dworom. Drug — obra-

nie Wodza Naczelnego. Zapewnilimy wic sobie pomoc zew-

ntrzn, wystawiajc wiatu nasze cierpienia, klski i cele;

a obraniem Wodza, znanego z czynów wojennych i posiadaj-

cego zaufanie Narodu, zapewnilimy sobie zwyciztwo. Pozo-

staa nam jeszcze trzecia, równie wana, czynno: postanowie-

nie nowego Rzdu. Projekt do tego z rozwag uoony i dy-

skutowany by musi; potrzebuje wic duszego czasu, nim

Izbom przeoony zostanie. Z tego powodu nie móg by wczo-

raj i dzi jeszcze nie bdzie wniesionym do Izby. Lecz Komi-

sye wygotoway poprzedzi inne majcy projekt o sposo-

bie pocztkowania, obradowania, dyskutowania
i przyjmowania projektów^.

JW. Stanisaw Jezierski: wOdstpuj gosu, bo ju zostaem

objaniony z mowy JW. Marszaka, chciaem bowiem wnie,
aeby przedewszystkiem projekt o wyborze Rzdu by Izbom

przedstawiony«.

JW. Franciszek Sotyk da gosu w materyi porzdkowej.

JW. Franciszek Sotyk: wDwa miesice czasu jeszcze nie

upyno, a rewolucya nasza ju trzy zakresy w zapdzie swoim

wane, odrbne, naznacza. Pierwszy, starganiem wizów samo-
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wadnoci niszczc wolnoci zapory, wybuchowi wulkanicznemu

podobny; drugi, umiarkowaniem Sejmujcych i powiceniem na

czas teje samej wolnoci oddajc nieograniczon wadz Dyk-

tatorowi; trzeci nakoniec, po wypadku niespodziewanym zo-

enia tej Dyktatury, nadszed na teraz. Chwila równie stanow-

cza, jak dwie poprzednie, w której oceni i rozway mamy
nasze siy, pooenie, stosunki, które z obcem ju dla nas pa-
stwem ustay; stopie wagi, jaki do nich przywiza; odgad-

nienie wreszcie powodze lub niefortunnych wypadków: takie

to ogromne brzemi Reprezentacya Narodowa na barkach swo-

ich dwiga; z takiego to ogromu powinnoci naszych wspóbra-

ciom, pokoleniom przyszym, wywiza si musimy, zda ra-

chunek nieubaganej historyi, która niezatartymi rysy uwieczy
usiowania, lub czyny nasze potpi. Niech zadry sumienie tego,

któryby przez sabo charakteru, widoki ochrony swojej lub

majtku, niewczesnym zabiegiem chcia osabia ogie wity,
który nas tak szczytnie zapala; lecz niech zadry serce tego,

który, roznoszc poar namitnoci, chciaby zniszczy zarazem

przybytek rozsdku i rozwagi. Koledzy! naznaczylimy temi

piknemi oznakami nigdy nie zapomniane posiedzenie nasze

20. Grudnia roku zeszego; odznaczymy si i teraz; dowiedziemy

zawistnym nam ssiadom, e Polak nietylko strasznym, walecz-

nym w boju, lecz umie wytrwa w umiarkowaniu. Takiemi

uczuciami przejci, na szali zimnej rozwagi ocenimy, w jaki to

sposób winnimy i kiedy przystpi do materyi, której pomin
nie mona: do wyrzeczenia nad uczynionym w dniu zawczoraj-

szym wnioskiem Posa Konieckiego; bo lubo dno wszyst-

kich tu obradujcych jest zapewnie jedna, jedno przekonanie,

rozebra jednak naley, czy w tej chwili nadszed ju czas przez

wzgld na stosunki z innemi mocarstwami, nawet z pastwami,
majcemi konstytucye, liberalne zasady, czy nadszed, mó-

wi, ju czas, abymy mieli stanowcz wol w tem Narodu
objawi«.

JW. Marszaek: »To nie jest materya porzdkowa«.
JW. Sotyk (dalej): wLecz przed rozebraniem tego najwy-

szej wagi przedmiotu winnimy, korzc si przed wadz Ludu,

zapyta si siebie samych: mamy od Narodu upowanienia,
abymy decydowali o przedmiotach, do których nie mielimy
zlecenia, mamy stanowi form Rzdu i w jakich to czciach

I
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tylko mamy zachowywa wito praw konstytucyjnych i w ja-

kich je zmienia? Nie, nage potrzeby to tylko w pierwszych

chwilach rewolucyi naszej niejako nas upowaniy do dziaania

w imieniu Narodu, dziaania szybkiego; pocignici, jak wirem
nurtów, popchnici si rewolucyi, uicilimy si ju, wywiza-
limy si z obowizków naszych: lecz na teraz, gdymy si
w czci uzbroili, obrali Naczelnego Wodza, który jest dusz,
narzdziem przyszych losów Ojczyzny, zawieszenie chwilowe

obrad Sejmowych nie byoby szkodliwem, tembardziej, kiedy

Rzd, istnienie dzi jeszcze swoje majcy, zoony jest z M-
ów, czcych opini i zaufanie Narodu«.

Gosy: »Do porzdku! do porzdku!<(

IW. Swirski: ))Zostawmy bez odpowiedzi, lecz prosz, niech

kolega koczya.

JW. Soltyk (dalej): ))Rewolucya — uznana za narodow, a ten

Naród, który j uzna, nie mia dotd, oprócz wzniosego powi-
cenia krwi swojej i majtku, adnego w niej bezporedniego
udziau. W najmocniejszem wic jestem przekonaniu, aby uzy-

ska od Komitentów to stanowcze upowanienie, zawiesiwszy

na krótk chwil dziaanie Sejmu, aby ogoszone byy nowe
wybory Reprezentantów, powtarzam, na krótk chwil, bo si
nie chwycimy sposobu lkliwego despotyzmu, aby zgromadze-

nia polityczne, pojedynczo, nie w^ jednym czasie, w odlegoci
pewnej zwoywane byy. Lecz uyjemy sposobu prostego, czy-

stego, jak droga nam wolno, zwoania wszystkich Sejmików
w^ dniu jednym, a tak dzie ten, godzina ta, wyda nam Repre-

zentantów legalnych, zrodzonych z opinii rewolucyi. Koledzy!

Uczymy zadosy sumieniu naszemu, uprzedmy danie Na-

rodu. W tem to przekonaniu i w imieniu Narodu upraszam
JW. Marszalka, aby przedewszystkiem ten wany wniosek by
pod wysoki sd Przewietnej Izby podany«.

JW. li^arszaek pyta si mówcy, czy chce zoy projekt

odczytany u laski marszakowskiej.

JW. Fr. Sotyk: »Nie cel prónej wymowy, ani ch poda-

nia nowej myli;Izbie skoniy mnie do tego wniosku; odczy-

taem go, lecz ciy na nas odpowiedzialno Narodu, przeto

skadam go u laski marszakowskiej «.

JW. fl^arszaek: wZ kolei bdzie dyskutowanym w Ko-

misyach «.

Dyaryusz. 8



— 114 -

JW. winiarski: »W dniu pozaonegdajszym wyrzeklimy,

aby Czonkowie nieobecni podpisali akt«.

Gosy: »To jest nowy wniosek«.

JW. Wlarszaelc »JW. Pan przedstawiasz nam nowy wnio-

sek, póniej go wnie moesz<(.

JW. winiarski skada u laski marszakowskiej projekt.

JW. Jan Jezierski: wDla wieo przybyego Izba wzgld
mie powinna, bo w wielu materyach nie jestem objaniony;

pytam si wic, do kogo naley inicyatywa praw?«.

JW. [\/Sarszaek : wWanie o tem móvi^i projekt, który Ko-

misye maj nam teraz przedstawi«.

JW. Woowski ma gos do wniesienia projektu i prosi JW.

Sekretarza o odczytanie projektu, uchwalonego przez Komisye

Sejmowe.

JW. Sekretarz odczyta co nastpuje:

))Izba Senatorska i Izba Poselska.

Stosownie do przedstawionego im przez Komisye Sejmowe

projektu i po wysuchaniu tyche Komisyów, przekonawszy si

o koniecznej potrzebie ustanowienia na Sejmie teraniejszym

nadzwyczajnym, pewnych i jednostajnych prawide, podug któ-

rych pocztkowanie praw i wnoszenie projektów do Izb od-

dzielnych, lub poczonych, nastpowa powinno, uchw^iliy

i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Prawo pocztkowania suy bdzie nietylko Rz-
dowi, ale równie kadej z Izb, Senatorskiej lub Poselskiej,

z tem jednake zastrzeeniem, i w razie, jeeli projeKt nie

bezporednio przez Komisye, ale przez szczególnych Czonków
z obu Izb podany zosta, winien by poprzedniczo do Prezy-

dujcego w Izbie oddany. Sekretarz Izby odczyta tre projektu,

która w krótkoci na boku przedstawienia wyszczególnion b-
dzie, a Izba postanowi, czyli projekt ma by do waciwej Ko-

misyi odesany, lub te wprost odrzucony. Projekt do tej Izby

wniesiony by powinien, gdzie by pocztkowo podany.

Art. 2. Izby obradowa bd oddzielnie; projekt, w jed-

nej Izbie przyjty, odesany bdzie natychmiast do drugiej Izby,

która jeeli takowy przyjmie, wówczas projekt zamieni si
w prawo obowizujce.
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Art. 3. Gdy za projekt, w jednej Izbie przyjty, w dru-

giej zatwierdzenia nie pozyska, w takowym przypadku roz-

trzsany jeszcze bdzie w obu poczonych Izbach, które wzgl-
dem przyjcia lub odrzucenia onego ostatecznie i prost wik-
szoci gosów postanowi. Wolno take bdzie poczonym
Izbom poczyni w projekcie odmiany, jakieby za potrzebne

uznay.

Art. 4. Wyjmuje si od powyszych przepisów wybór lub

oddalenie osób. Rzd skadajcych, równie ratyfikacye trakta-

tów, które przedmioty nie maj przechodzi przez oddzielne

Izby, lecz zaraz do Izb poczonych wnoszone i tame ostate-

cznie zaatwione by winny. Przy wyborach ten ma by jesz-

cze porzdek, i kandydat wybrany musi mie za sob prost

wikszo, t. j. przynajmniej jeden gos wicej nad poow
wszystkich obecnych czonków obu Izb; w razie za przeciw-

nym winno nastpi powtórne gosowanie midzy dwoma kan-

dydatami, najwicej kresek majcymia.

JW. Woowski czyta: wProjekt, jaki dzi pod stanowcz
twoj, szanowna Izbo Poselska, przychodzi decyzy, w po-
czonych Komisyach uoony, jest przedwstpny i wszystkie inne

uprzedza musi, gdy obejmuje w sobie ustalenie pewnych pra-

wide, podug których pocztkowanie praw i wnoszenie pro-

jektów, czy do oddzielnych, czy do poczonych Izb na tera-

niejszym Sejmie nadzwyczajnym odbywa si powinno, a to

z odstpieniem, gdzie tego pooenie odmienne rzeczy wyma-

gao, od dotychczasowych przepisów konstytucyjnych. Przedmiot

ten, powtarzam, naleao przed wszystkimi innymi pod doj-

rza wzi rozwag, gdy inaczej, za kadym nowym projek-

tem, musiaaby Izba, w braku przepisów, czyli raczej przy istnie-

jcych przeciwnych zasadach, o formie postpowania stanowi.

Std nietylko rodziyby si niepotrzebne spory, któreby wystawiy

nas na zmarnotrawienie tak drogiego w teraniejszych okolicz-

nociach czasu, lecz nadto wyniknby moga niejednostajno

w postpowaniu, a sama niepewno juby bya szkodliw. Po-

cztkowanie praw suyo dotychczas samemu Rzdowi; wiemy

z dowiadczenia, jak dalece tej wadzy naduywa; trudzono

nas projektami nic nieznaczcymi, a puszczano w niepami te

prawa, których Naród gono si domaga, a które w petycyach

8*
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i uwagach Izb nad raportami Rady Stanu umieszczane, spoczy-

way nietknite w biurach ministeryalnych, wówczas, kiedy

najdrosze swobody narodowe pod czczymi pozorami, co mó-

wi, bez adnego nawet pozoru codziennie nadwerano i gwa-

cono. Jakkolwiek nic podobnego lka si nie mona od Rzdu,
który z waszej, Szanowni Reprezentanci, woli ustanowiony b-
dzie, rozumiay jednak Komisye wasze, i tak wanej atrybu-

cyi, jak jest pocztkowanie praw, nie naley pozbawia Na-

rodu, czyli organów jego. Ostrono t tylko zachowano, eby
czytanie niepotrzebnych czstokro projektów Izb nie zajmo-

wao, ale po uwiadomieniu o treci wniosku przed wszystkiem

Izba kada stanowia, czyli takowy ma by do Komisyi wa-
ciwej odesany, lub wprost odrzucony. Tyle co do usprawie-

dliwienia pierwszej czci projektu; co do drugiej, w której

zawarte przepisy, kiedy Izby oddzielnie, a w których przypad-

kach cznie obradowa maj, nastpujce uwagi trafi, spodzie-

wam si, do waszego. Szanowni Rezrezentanci, przekonania, i
te, a nie inne zasady, przyjte by musiay. Jest to ju rzecz

przez zasady prawa politycznego i dowiadczeniem stwierdzon,

i nie masz tam prawdziwej wolnoci, ani potrzebnej spry-
stoci do utrzymania w caoci swobód narodowych, gdzie wa-
dza praw^odawcza w jednych, a wadza wykonawcza w wielu

znajduje si rkach, lecz przeciwnie, wadza, prawa obowizy-

wa majce stanowica, powinna by midzy trzy ciaa polity-

czne rozdzielon, któreby, nawzajem midzy sob równowag
utrzymujc, nie dozwoliy adnej czci z waciwych wyst-

powa karbów: std w Anglii i Francyi dwie Izby, i VETO,
Rzdowi dlatego suce, aby wadza prawodawcza nie moga
stanowi praw, któreby wadz wykonawcz w dziaaniach jej

paralioway. Ten jest, ten by powinien waciwy porzdek

w rzdach reprezentacyjnych ju ustalonych, lecz inne wcale

pooenie, w jakiem my si teraz znajdujemy, gdzie nie w rz-

dzie ustalonym o potrzebnych nam prawach obradowa mamy,

ale wprzód nam o teme ustaleniu bytu naszego politycznego

myle wypada. Jak w kadem porzdnem rozumowaniu sku-

tek idzie za przyczyn, tak te w nadzwyczajnem naszem po-

oeniu od zwyczajnych zasad rzdu reprezentacyjnego potrzeba

byo odstpi, lecz przynajmniej o tyle tylko odstpilimy, o ile

konieczno tego wymagaa. Std w skadzie wadzy prawo-
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dawczej usun czasowo naleao VETO wadzy wykonawczej,

bo wola Narodu o bycie swoim politycznym i rodkach, ku

temu celowi dcych, obradowa i stanowi majcego, zda-

niem kilku osób, Rzd skada majcych, cho zaufaniem na-

szem zaszczyconych, krpowan by nie powinna; std wyjcie

z pod wadzy wykonawczej, a doczenie do wadzy prawo-

dawczej dwóch przedmiotów, to jest naprzód, wyboru lub od-

dalenia osób do Rzdu nalecych; powtóre, ratyfikacyi trakta-

tów, gdy Naród chce mie sam sobie zachowane prawo stano-

wienia o osobach, majcych wykonywa rodki, ku dobru pow-

szechnemu na Sejmie uchwalone, jako te o negocyacyach,

które obejmowa maj ostatecznie granice kraju Polskiego i wa-

runki bytu politycznego Polaków. Natomiast zachoway Komi-

sye w regule obradowania w dwóch oddzielnych Izbach, aby

jakkolwiek zostawi równowag midzy czciami, wadz pra-

wodawcz skadajcemi, bo smutne dowiadczenia wadzy, w je-

dnej Izbie skoncentrowanej, powinny i nas odstraszy, abymy
nowej próby uczyni nie zamierzali. Nikt zapewne niewtpi,

i waciwa reprezentacya Narodu spoczywa w was szczegól-

niej. Szanowni Reprezentanci, wolno obrani i Izb t skada-

jcy, którzycie na ostatnim Sejmie niepospolite dali dowody,

i, jak zastpy nasze niezadugo na placu bitwy, tak wy w tej

Izbie umielicie broni swobód narodowych i miae stawi czoo

naprzeciw przemocy i temu jednemu reprezentantowi nie Na-

rodu, ale reprezentantowi ucisku i gwaHów, którego cieszymy

si, i/i w gronie naszem nie ogldamy, ani zapewne tu, ani na

wolnej ziemi Polskiej oglda ju nie bdziemy. Lecz tak, jak

Komisye uradziy, stanowienie w oddzielnych Izbach, a dopiero

w razie rónoci zda Izb w poczonych, wanie zachowuje

w caej swej mocy t wielk przewag, jaka susznie wybra-

nym od Narodu Reprezentantom przynaley; numerycznie pra-

wd t atwo dowie, bo liczba czonków, do teraniejszego

skadu Senatu nalecych, zaledwie czwart cz wynosi czon-

ków w Izbie Poselskiej obecnych; wtenczas wic tylko gos

Senatorów mógby w poczonych Izbach mie stanowczy wypyw
na decyzy. gdyby prosta tylko wikszo lub maa ilo go-

sów nad prost wikszo Izby Poselskiej spór rozstrzygaa,

a wszyscy '/onkowie Senatu przyczyli si do mniejszoci

Izby Poselskiej. Lecz w tym rzadkim i niespodziewanym przy-
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pad ku mamy sobie yczy utrzymania prostej wikszoci go-

sów tam, gdzie nam idzie o wszystko, co tylko drogiem jest

Polakowi? Jeeliby za przynajmniej dwie trzecie czonków
Izby Poselskiej byy tego samego zdania, ju cay nawet skad
Senatu, cho przyczony do resztujcej jednej trzeciej Izby Po-

selskiej, uledzby musia decyzyi wikszoci Izby Poselskiej. Có
dopiero, kiedy dodamy, e w Senacie take znaczna ilo go-

sów nie do mniejszoci, ale do wikszoci gosów Izby Posel-

skiej niezawodnie si przyczy. Jako wyjtek od zasady ogól-

nej, przyjy jeszcze Komisye, i nie w oddzielnych, ale zaraz

i tylko w poczonych Izbach obrady Sejmowe miejsce maj,
skoro i bdzie o wybór lub oddalenie osób. Rzd skadaj-

cych, albo te ratyfikacy traktatów, bo obydwa te przedmioty

s waciwie udziaem wadzy wykonawczej. W tej mierze

wic Komisye uwiciy tylko, ile byo podobna, ogóln zasad,

i wadza wykonawcza przez jedno ciao polityczne sprawo-

wan by winna. Co do sposobu wyborów, Komisye zamieniy

w prawo tylko wol Izby, przy wyborze na naczelnego Wodza
w dniu 20. b. m. i r. objawion«.

JW. Rembowski czyta: wProjekt do prawa, przez Komisye

wasze wam przedstawiony, aeby pocztkowanie byo przy

wadzy najwyszej i przy kadym czonku z obydwóch Izb, jest

zgodny z mojem przekonaniem. W rzdach reprezentacyjnych

jest to ich istot, bo reprezentanci z bliska widz potrzeby ludu,

którym zaradzenie jest stanowczym ich obowizkiem; dzi za
obowizek ten jest najwyszy i najwaniejszy, eby silnym po-

pdem wspiera rewolucy, ogoszon ju za narodow. Lecz

nie tak jest, co do sposobu przechodzenia projektów w moc
prawa. Zwoka czasu jest najszkodliwsza teraz; chwila, na for-

malizowanie stracona, moe wywrze swoje wpywy na wieki;

zwoka ta, której wrogowie nasi zapewnie sobie ycz, byaby
niewtpliwie w tem, gdyby projekt dyskutowany w oddzielnych

Izbach, przez odrzucenie przez jedne, mia by znów dyskuto-

wany w poczonych. W stanie rewolucyjnym, w jakim my
yjemy, niema formalizowania. My chcemy si odrodzi, a nie

same formy poprawia. Jak czynami naszemi zrzucilimy despo-

tyzm i owiadczylimy, e chcemy by Narodem; jak najgów-

niejszy, nam przeciwny, artyku o poczeniu na zawsze z Ce-

sarstwem Rosyjskiem znik z dotychczasowej konstytucyi na-
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szej, tak w rozwiniciu tych czynów powinnimy tak dziaa,

eby rewolucya nasza szybki, sprysty miaa popd. Tego po

nas w^ymaga jej natura i jej cele, inaczej bdziemy si parali-

owa. Ustanówmy wprzód wadz najwysz, nadajmy jej wa-

dz króla konstytucyjnego, to usunie kwesty, w jakim sposo-

bie projekta w moc prawa przechodzi bd. Nie mam nic

innego na celu, jak tylko, eby wicej dziaa, jak dyskutowa«.

JW. Jan Jezierski : ))JW. Marszaku, w przedmiocie porzdku

chc mówi: gdy ten orze ulatuje nad lask twoj, dozwól

przykadem zagranicznym zaprowadzenie mównicy, gdy ina-

czej trudno sysze«.

Gosy: ))Syszymy!«.

iW. Marszaek: wZwyczaju tego nie byo i ja go wprowa-

dza nie mog«.
JW. Roman Sotyk: »Wszyscy dokadnie czujemy wano

wniesionego projektu, lecz znajdujemy si w trudnem pooe-
niu pogodzenia wanoci przedmiotu z krótkoci czasu. Jeli

idzie o krótko czasu, tym sposobem trzy razy go wicej stra-

cimy, postpujc podug projektu; jeeli idzie o dojcie do celu,

nie wiem, dlaczego Izba ma ustpowa swej atrybucyi, kiedy

my jestemy Reprezentacy narodow. Kiedy Rzd przeszy

run, ja i kady Polak to czuje, e powinnimy si wróci do

przeszoci. Ostatnie nasze prawo zasadnicze bya Konstytucya

3-go Maja: wszystkie odmiany po niej zasze uwaam za nie-

legalne. Obala jednak wszystkiego nie mona, gdy tak dzia-

ajc, wpadlibymy w nieskoczone sprzecznoci. Jestem za

szybkiem dziaaniem. Widz, i projekt wniesiony strat czasu

przynosi, jestem wic z kilku przyczyn za obradowaniem w po-

czonych Izbach; raz dlatego, e tym sposobem dziaay skon-

federowane Izby, a nie dziel zdania szanownego preopinanta,

jakoby to skonfederowanie Izb zagad przynie nam miao:

co nam po obcych przykadach, my nie jestemy gnunymi Ne-

apolitanami, ani Hiszpanami, którzy si poddali pod jarzmo S ej

Inkwizycyi. Po wtóre, e jeli projekt jedna Izba przyjmuje,

a druga odrzuci, có wtedy nastpi? Oto wrócimy si do Izb

poczonych, do tego, od czegomy zacz powinni. Powtarzam
wic, e jestem za obradowaniem w poczonych Izbach«.

JW. Jan Jezierski : wWnosz, aby projekta na 24. godzin

wprzód rozdawane byy Reprezentantom, gdy inaczej Komisye
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same bd o wszystkiem stanowi, a Izby widziayby si pra-

wie zmuszonemi do przyjmowania tego, co one postanowi.

Nadto podzielam zdanie JW. Konieckiego co do konfederacyi«.

JW. Swirski: »Jak czowiek pojedynczy w dziaaniu swo-

jem pewne powinien przyj zasady, tak i Naród wspiera si
powinien na pewnej podstawie i, oparty na niej, skuteczne ob-

myla rodki do dopicia zamierzonych celów. Obecne pooe-
nie nasze wypyno z gwatów, nieszcz i ponienia, jakie na

nas cign przewrotny system rzdu rosyjskiego. Std na-

stpia oczywicie reakcya przeciw dziaaniu Rzdu, std upa-

dek wadzy, która powaya si narusza swobody, jakkolwiek

narzucone, zarówno jednak przez obie przyjte strony. Gdyby
przecie adna nie pozostaa wadza do wstrzymania biegu rze-

czy, wrócilibymy do stanu przyrodzenia, który jakkolwiek, zda-

niem Jana Jakóba Rousseau, uwaany jest za stan najszcz-

liwszy, nie wiem jednak, czyliby nas do zamierzonego dopro-

wadzi celu. Poj to Naród i odwoa si do Reprezentantów.

Zgromadzilimy si i zrozumielimy, e rewolucya nie przeciw

nam, ale przeciw najwyszej wadzy wykonawczej podniesion

bya. Przyszedszy z takiem przekonaniem, pooyy sobie Izby

za zasad: e konstytucya co do tyci, którzy j gwacili, ustaa,

nie ustaa co do Reprezentacyi. Reprezentacya tylko wedug za-

sad konstytucyjnych postpowa winna; wolno jej bdzie przy-

stpi do jej rewizyi i poprawi j, lecz dopóki tego nie uczyni,

samowolnie gwaci jej zasad nie moe. Upada wadza wyko-

nawcza, pozostay Izby, Senat nie zniesiony; dawniej osobno

radzilimy, wic i teraz radmy osobno, prócz przypadków,

gdzie zastpujemy wadz wykonawcz, któr, jako upad,
trzeba byo t now form zastpi. Ta jest droga prawna,

któr trafimy do celu, unikniemy anarchii«.

JW. Szaniecki: »Nie mog chlubi si talentem improw^izo-

wania, podobno i wielu z kolegów tego talentu nie posiada.

Projekt, dopiero odebrany, nie zosta jeszcze przeczytany sam

na sam przez adnego z Czonków; niepodobna dyskutowa
tego, czego si dobrze nie pojo; ualalimy si za przeszego

Rzdu, e projekt najmniejszej wagi, projekt o wrbach, nie by
nam wczenie komunikowany; dosy 24, 12, kilka godzin do

rozwaenia projektu, ale nie jeden moment. Wnosz wic, aby

teraz, albo co innego przedsiwzi, albo eby JW. Marszaek
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na po obiedzie sessy odoy, inaczej nie Izba, lecz Komisye przy-

jcie projektów decydowa bd«.
JW. Biernacki: ))Jak podanem jest, aby projekta do praw

wczenie czonkom Izb przedstawiane byy, jak w tym wzgl-

dzie nagannem byo postpowanie zeszego Rzdu: tak obecnie

zarzut ten nikogo trafia nie moe, ani Rzdu, bo projekt wy-

szed od Komisyów, ani Komisye, bo te od dziewitej rano do

jedenastej w nocy pracoway. Przewoka teraz jest niedogodna,

byaby nawet uchybieniem w okolicznociach, w jakich si znaj-

dujemy; nadto jest niepotrzebna, bo prawo jest krótkie, a kady
Reprezentant, chcc godnie odpowiedzie obowizkom na niego

woonym, zapewne nad tym przedmiotem ju si zastanowi

i sumiennie zdanie swoje w tej ju chwili wyrzec moe. Jestem

wic przeciw-ko limicie«.

JW. Barzykov/ski : wZachowujc sobie gos co do rozbioru

niniejszego projektu, chc odpowiedzie koledze Szanieckiemu.

Rzd przeszy usta z wadz Dyktatora. Deputacya dozorcza

upowania Rad Najwysz Narodow do dalszego dziaania,

ograniczywszy jej wadz w zakresach przez Dyktatora jej na-

danych, który sam stanowi prawa. Rada je tylko wykonywaa.

Rzd take nie móg adnych podawa projektów^ nie bdc
do tego upowanionym; odkadanie wic i przyjcie tego pro-

jektu jest bardzo niebezpieczne; codzie Ministrowie przedsta-

wiaj konieczno dziaania, codzie nowe nastaj potrzeby,

którym Rada, posiadajc tak ma wadz, zadosy uczyni nie

moe; kraj jest w najkrytyczniejszem pooeniu; niema urz-

dze, niema przepisów; Rzd wyszy nad Rad jest koniecznie

potrzebny; kilka godzin odwoki grozi nam niebezpieczestw^em;

wnosz wic, aby projekt niniejszy niezwocznie by do woto-

wania podany «.

JW. Jan Ledóchowski: wDziel zupenie zdanie JW. Barzy-

kowskiego, kada zwoka wystpkiem. Czas zbyt drogi. Rzd
nieuorganizowany, a my jak si nad niniejszemi rzeczami dnie,

tygodnie, zastanawia bdziemy, to gdy przyjdzie do stanowie-

nia Rzdu, czasu ju nie bdzie. Rozstrzygnijmy raz t rzecz

przez powstanie«.

JW. Marszaek: wCzy JW. Szaniecki cofa swój wniosek, bo

inaczej dyskusya nie bdzie moga by zamknit ?«

I
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JW. Szaniecki : » I owszem, odpowiem szanownemu preopi-

nantowi, nie idzie tu o obranie Wodza; Rzd egzystuje w Ra-

dzie najwyszej, w Ministrach: nie ma wic nic nagegow.

Gosy: »Do wotowania!«.

JW. Marszaek: wCzy JW. Szaniecki nie cofa swego zda-

nia ?«

JW. Szaniecki : ))Nie jestem uparty, cofam zdanie«.

JW. Konstanty Witkowski : wZdaje mi si, e w pooeniu,
w jakiem zostajemy, najwaciwsz form jest pracowa w Izbach

poczonych, bo wikszo gosów, w takiej formie zapadych,

dzielniej wspiera bdzie si nasz moraln, a temsamem i si
nasz fizyczn; zdania take wiatych i dowiadczeszych od

nas starszych naszych braci zbliy nas wicej potrafi do gów-
nej zasady, jak jest jedno: z tej wic uwagi gosowa bd
za form poczonych Izb((.

JW. Turski : ))W tak wanej okolicznoci niema i chwili

do stracenia; trzeba dziaa z ca roztropnoci, lecz oraz z jak-

najwikszym popiechem; dla popiechu trzebaby nam decydo-

wa w jednej Izbie. Jeeli wic podug projektu waniejsze ma-

terye w poczonych Izbach dyskutowa mamy, czemu dla mniej

wanych trzy formowa instancyeV Z tego wzgldu jestem za

poczeniem Izb«.

JW. Lempicki : wKonstytucya istnieje, nie usunlimy jej,

a wic Izby s rozczone; gdybymy je zczyli, musielibymy
im nada, na wzór Belgii, naprzykad, nazwisko Kongresu Na-

rodowego, lecz nie widz tego potrzeby: cele i chci s jedne

w obu Izbach, nie ma si czego obawia, aby decyzye byy
zmiennea.

JW. Tymowski : ^Nadzwyczajne okolicznoci, w skutku któ-

rych dzisiejszy Sejm obraduje, pocigaj za sob zbawienn na-

go dziaania. Jestemy w rewolucyi, wic nie teorye, choby
najlepsze, rozbiera, ale do wielkiego celu narodowego, dla któ-

rego powstalimy, dy z oszczdzeniem form, czas wycie-
czajcych, powinnimy — czas ju tak nieszczliwie przez wa-
dz Dyktatorsk zmarnowany. Nie masz adnej rzeczywistej

przyczyny, dlaczegoby wszystkie bez wyjtku przedmioty w po-

czonych Izbach decydowane by nie miay, gdy niektóre po-

dug projektu decydowane by mog i gdy nawet wedug
konstytucyi obradowanie w poczonych Izbach ma miejsce.
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Senat nie przestaje by Senatem dlatego, e wspólnie z Izb
Poselsk naradza si i dyskutuje; gosy jego równ maj war-

to i wpyw, wyrzeczone w obliczu Reprezentantów Narodu,

jak wyrzeczone w oddzielnej Izbie. Kada chwila czasu oszcz-

dzonego jest pokarmem dla Ojczyzny. Sejm dzisiejszy powinien

by Sejmem zjednoczenia i t tylko drog pójdziemy wci na-

przód; wszelkie za ustanowienia, zwok czynice, w pokoju

dobre, dzi s trucizn dla sprawy publicznej. Hasem naszem
by powinno: zgodnie, razem, spiesznie dziaa; festina lenie

nie dla dzisiejszej jest pory. Nieprzyjaciel rewolucyi sam tylko

doradza moe t zasad niewczesn. Jestem przeto za tern,

iby wszystkie przedmioty bez wyczenia w poczonych Izbach

rozstrzygane byy«.

JW. Jasieski: ))Z zadziwieniem sysz gosy sobie prze-

» ciwne, ju to, e konstytucya istnieje, ju, e istnie przestaa

B Istnieje tam, gdzie nie potrzeba jej gwaci. Wadza wykonaw-
P cza musiaa spocz w Izbach; jeeli Izby rozczymy, jedna

wadza mie moe dwie wole. Wszake i przy poczeniu Izb

w duchu projektu wrbno byaby przy nas, wic rozczenie
Izb jest czcz tylko form. Z tych wic przyczyn jestem za

b^ skonfederowaniem, zachowujc sobie na póniej wnioski nad

szczegóamia.

JW. Roman Sotyk: »Odpowiadajc na gos szanownego
preopinanta Swirskiego, czuj si w obowizku zrobienia poli-

tycznego wyznania wiary, jako Polak i Reprezentant Narodu.

Szanowny preopinant powiedzia, e konstytucya nie istnieje

co do wadzy wykonawczej, e istnieje co do prawodawczej.

Pytam si, kto stanowi prawa za dawnego Rzdu? Izby i Król,

I lub Ministrowie, zasugujcy na pocignienie do odpowiedzial-

noci za ustanowione. Dzi, jeeli obydwie wadze skupiaj si
w ognisku prawodawczem, nie jest to to samo, co dawniej

byo; konstytucya zatem runa; dla uniknienia nieporzdku
tylko zachowujemy j, a chobym mia, jak Carnot — wotujc
przeciw Konsulatowi, sam jeden pozosta, zawsze gos mój b-
dzie za poczenienn Izb«.

JW. Swirski : »Z poytkiem jest zawsze, aby zrozumie, co

kto powiedzia; zdaje mi si, e kolega nie zrozumia mojej

myli. Z gosu szanownego kolegi wypada, e konstytucya b-
dzie, kiedy zechcemy, nie bdzie, kiedy nam si nie podoba.
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Cózby std wyniko, gdyby to kademu do woli zostawionem

byo? Dlateofo trzyma si winnimy prawa obowizujcego,
dopóki Izby nowego porzdku rzeczy nie zaprowadz«

JW. Kaczkowski: »Po dwóch Sejmach znienawidziem re-

toryk; skuteczniejszy namys, ni dyskusya. Trzy mamy po-

trzeby: Wodza obralimy; Rzd trzeba ustanowi; wojna potem
nastpi. Co nas prowadzi do celu, jest powszechnem yczeniem;
co od niego oddala — nienawistnem«.

JW. Szymczykiewicz : wPostpujmy podug form dawnych,
tylko wnosibym, aby w Izbach poczonych wprost wotowa
bez dyskusyicc.

JW. Marszaek: wPóniej bdziemy rozbiera szczegóy
projektu«.

JW. Posturzyski : wNago usprawiedliwia narad nad pro-

jektem; czyni jednak wniosek, aby przysze projekta 24. go-

dzin przed otwarciem dyskusyi byy przedstawiane. Co do
kwestyi, czy obrady maj by w poczonych, czy rozczonych
Izbach, jestem za projektem, a to dlatego, e Izba Poselska i Se-

natorska maj swój byt i wypywaj z konstytucyi, a byt Izby

Senatorskiej zniknby, gdybymy si poczyli. Rewolucya oba-

lia wadz w^ykonawcz; wadz sejmow sam tylko Sejm zmie-

ni moe, inaczej dylibymy do chaosu i do anarchii. Sprze-

ciwiam si temu, co w pismach publicznych powiedziano, e
konstytucya cakowicie upada, i dlatego sdz, e kada Izba

ma swój byt. Izba Poselska powinna by oddzielon od Sena-

torskiej, boby ta upada prost wikszoci. Co do straty czasu,

poniewa art. 4. przewidzia, e w nagych przedmiotach Izby

razem naradza si bd, nie potrzeba si obawia zwoki czasu;

w innych przedmiotach lepiej dzie czasu straci, a dobrze si
namyli. Co do szczegóów, zamawiam sobie gos na potem«.

JW. Dbrowski czyta: »Poruszony gosem JW. Sotyka Ro-

mana, czuj si w obowizku wynurzenia zdania mojego. Ju
to ósmy tydzie upywa, jak sprawa Narodu, sprawa moe osta-

tnia naszych nadziei, doznaje przeszkód rozmaitych przez na-

pyw ajentów obcych, naszemu interesowi przeciwnych. Kada
chwila bezczynna je.st drog, a zatem, chcc dziaa z popiechem,
wypada, aeby obie Izby poczyy si, a temsamem skonfedero-

way. Sprawa naszij nie dozna w niczem najmniejszego opónie-
nia: bo có tu po formach; rzecz! rzecz! potrzeba! i popiech !«
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JW. Morozewicz: »Zdaje mi si, e mówcy, przeciwni pro-

jektowi, opierali swe twierdzenia raz na potrzebie popiechu,

drugi raz na tem, e przez rewolucj 29. Listopada wadza
wszelka do Narodu przesza. Co do pierwszego, popiech jest

tylko w dziaaniach wykonawczych potrzebny; projekt do prawa
przewidzia ten przypadek. Co do drugiego, kade towarzystwo

gwatownie potrzebuje porzdku, przynajmniej co do zwyczaj-

nych stosunków; inaczej si rzecz ma co do potrzeb nadzwy-

czajnych, ale odrazu wszystkiego usun nie mona. Do zapro-

wadzenia nowego porzdku rzeczy trzeba nowych wyborów
i szczególnego polecenia Narodu; dosy namysu do takich praw
zastosowa nie mona, do których i bracia nasi, pod obcym
dzi rzdem bdcy, przystpi maj. Przyzwijmy na pomoc
dowiadczenie z koca XVIII wieku. Zgromadzenie francuskie

w jednem ciele dziaao, a nie bdc niczem hamowane, ile

okropnych i nierozsdnych ustaw wydao. rodek przyspie-

szenia dziaania przez poczenie Izb jest zbyt gwatowny: je-

stem za projektem «.

iW. Woowski: ))Z zadziwieniem syszaem utrzymujcych,

i na nieszczcie cz konstytucyi jest utrzyman. Tak rozu-

mowa, jest to chcie obala star budow, nim nowa wysta-

stawion zostanie i wszystko w odmt wprowadza. Konstytu-

cya jest obowizujc o tyle, o ile przez zasze lub zaj jesz-

cze mogce postanowienia Izb Sejmowych, tej to waciwej i je-

dynej teraz wadzy prawodawczej Narodu Polskiego, zmienion
nie jest lub nie bdzie. To take przypomnie naley, i ucili-

woci nasze pochodziy nie tak z konstytucyi, jak raczej z nie-

dopenienia teje i gwacenia najistotniejszych przepisów, wol-

no osobist i swobody narodowe zabezpieczajcych. Wreszcie

w toczcej si teraz materyi, czyli obrady Sejmowe odbywa
si maj we dwóch Izbach, w kadej oddzielnie, lub te w je-

dnej Izbie poczonej, zasada dwóch Izb oddzielnych nie z sa-

mej naszej konstytucyi jest wzita, ale z zasady ogólnej wszy-

stkich rzdów reprezentacyjnych, a mianowicie Francyi i Anglii,

tych dwóch narodów, których przecie wzdryga si nie b-
dziemy bra za wzór do naladow'ania. Co do zwoki czasu,

kiedy obrady miejsce mie bd w dwóch Izbach, ta jest tylko

pozorn, istotnie nawet adnej spodziewa si nie potrzeba;

najwicej bowiem projektów przechodzi bdzie naprzód przez
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Izb Poselsk, a kiedy Izba Senatorska zajmie si roztrzsa-

niem projektu, ju w Izbie Poselskiej przyjtego, ostatnia w tyme
samym czasie nad innym projektem zastanawia si moe.
Zwoka tylko, i to dnia jednego, wtenczasby tylko nastpia,

gdyby Izba Senatorska odsuna projekt, w Izbie Poselskiej

przyjty; lecz ten przypadek zapewne wcale si nie wydarzy,

bo jak juz w pierwszym moim gosie wywiodem, wtenczasby

tylko Izba Senatorska skutku z oporu swojego spodziewa si
moga, gdyby projekt w Izbie Poselskiej prost wikszoci,
albo tylko ma iloci gosów nad prost wikszo przej
mia; lecz w tym razie powtarzam, com powiedzia; gdzie rzecz

i bdzie o przedmioty, bytu politycznego Polaków dotyczce
si, nie naley i yczy, eby projekta lekko przyjmowane nie

byy, ale kiedyby bya taka róno zda — po dokadnem do-

piero w obu Izbach oddzielnie, a nastpnie w Izbie poczonej
rozwaeniu; dostateczna tu kompensata straty czasu dnia jed-

nego lub nawet dwóch dni, a tem podasza, e nie odst-

pimy od zasady gównej rzdów konstytucyjnych, które nam
za wzór bra wypada — zasady obrad w dwóch Izbach, równo-

wag wadzy prawodawczej utrzymujcych; rzdów, mówi,
konstytucyjnych tych krajów, które ju tak chlubnie za rewo-

luy nasz przemówiy i od których jedynie skutecznej spo-

dziewa si moemy pomocy. Mame przywie na pami
okropne tu skutki, jakie ustanowienie jednej tylko Izby za sob
pocigno? Pocztkowa rewolucya francuska niech nam suy
za przykad, w co si zamienia wolno, jeeli nie w swawol,
gorsz nad sam despotyzm; pyny krwi potoki, a nakoniec

naród, sprzykrzywszy sobie demagogiczn tyrani jednej Izby

przez drug, nie konstytuowanej woa uledz wadzy despoty-

cznej. Takie to zawsze bdzie przejcie z le zrozumianej wol-

noci do niewoli, taki, lubo w inny sposób, spotka los jedne

Izb hiszpask, czyli Kortezów. Kiedy wic tak wiee, e tak

powiem, yjce, mamy przed sob przykady, chcie u nas po-

stanowi jedne Izb, byoby to samo, co wyrzec przed Europ
ucyw^ilizowan, i nie chcemy i w jej lady i zrzekamy si
jej pomocycc.

JW. Marszaek: ))Naj wicej gosów przeciwnych projektowi

opiera si na zwoce czasu. Zwracam uwag Szanownych Re-

prezentantów, e, odrzucajc go, damy powód do wikszej da-
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leko zwoki. Przygotowanie nowego projektu kilka dni czasu

zabierze, a tymczasem wszystkie inne czynnoci zawieszone

zostan((.

JW. Roman Sotyk: » Wszake za przeszego Rzdu nieraz

artykuy zmieniano, a przecie projekta w kilku godzinach za-

raz znowu przedstawiane byy«.

JW. Marszaek: »Ale tu idzie o ogó, nie o jeden artyku«.

JW. Faitz : ))Lubo konstytucya, w roku 1815 nadana, przez

samo powstanie Narodu zmienion zostaa, istnieje jednak o tyle,

o ile dotychczas Naród i Sejm j uznaje, inaczej, sdz, i Sejm
nie miaby prawa obradowania, bo przecie na mocy konsty-

tucyi jestemy powoani. Nie widz wcale, eby przejcie pro-

jektu zwok jak w obradach Sejmu zagraao, owszem obie-

cuje nam popiech. Projekt odrzucony w jednej Izbie, nie idzie

ju do drugiej; krótsza wic bdzie dyskusya midzy 30 Senato-

rami, ni midzy Posami i Senatorami razem zebranymi. Jeli

projekt w jednej Izbie bdzie przyjty, przechodzi do drugiej,

ale ju krótko bdzie dyskutowany. Zarzucaj, e w razie, kiedy

projekt w jednej Izbie przyjty, a w drugiej odrzucony, pójdzie

pod roztrznienie Izb poczonych, czcz to tylko bdzie for-

malnoci. Nie zgadzam si na to, bo jeeli, naprzykad, projekt

w Izbie Poselskiej przyjty bdzie 60 gosami przeciw 50 kilku,

wtenczas w poczonych Izbach, gdy si wikszo Senatu z-
czy z mniejszoci Izby Poselskiej, projekt odrzuconym by
moe«.

JW. CiSSOWSki : ^Tak jak wan jest rzecz spiesznie dzia-

a, tak równie wan jest — dobrze dziaa. Izby skadaj ludzie,

ludzie musz si myli, dobrze wic, e druga Izba uchway
te rozbieraw.

JW. Chomenowski : »Odstpuj od gosu, prosz oraz JW.
Marszaka, aby raczy uwaa dyskusy za zamknit i aby

Izba przystpia do wotowania«.

JW. Marszaek: wJeeli nastpnie zapisani koledzy pozwolw.

JW. Wieszczycki : wCharakter osób, skadajcych na teraz

Senat, jest nam dobrze znany, ufamy Senatowi, szanujemy

i wielbimy jego dziaania, usunite bowiem s z grona Senatu

osoby, które kiedy urgay si z dziaa Reprezentantów Na-

rodu. Od czasu pamitnej naszej dnia 29. Listopada rewolucyi,

widzielimy, jak Senat czy zdanie swoje z zdaniem Izby Po-
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selskiej. Wybranie Wodza dao nam tego nowy przykad. Obok
przeto tych starszych, najgodniejszych braci naszych, milej nam
bdzie zdanie otworzy nasze, milej dziaa. Senatorowie, jako

wicej dowiadczenia majcy, podug starszestwa Izb pierw-

szestwo w gosowaniu mie bd, a dawszy przykad jedno-

ci w przyjciu na ostatnim Sejmie jednomylnie naszych uchwa
— teraz zapewne my, modsi bracia, za ich przykadem post-

pim; dla tych przeto powodów i dla szybszego dziaania, abymy
jaknajspieszniej na czele osób, zaufanie w nas majcych, stan
mogli, niemniej, aby si Naród, walczy mogcy, jaknajprdzej

w wojsko zamieni, jestem za poczeniem Izb«.

JW. Franciszek Sotyk : ))Jeeli szybko dziaa jest po-
dan, to dziaanie rozwane nie jest do odrzucenia, biorc miar
z rzeczy prywatnych, a raczej publiczno pryw^atnych. Jeeli s-
downictwo, to ognisko rozsdku, przypuszcza trzy stopnie, czyli

trzy instancye, czemuby w rzeczach tak wielkiej wagi, jak te,

które nas zatrudniaj, take na trzy instancye zezwoli nie mo-

na? cz si zatem ze zdaniem JW. Marszaka i JW. Wo-
owskiego i jestem za projektem «.

IW. Roman Sotyk: ))Mówiono w tej Izbie, e konstytucya

jest obowizujc, e ci, którzy innego s przekonania, Ojczy-

zn w chaos wtrci zamierzaj, winienem wic tutaj w tym
wzgldzie zdanie moje otworzy. Ze konstytucya nie jest obo-

wizujc, to ja czuj i inni; dowodem tego obranie JW. Mar-

szaka. Zachowujemy j wprawdzie, ale o tyle tylko, o ile nie

przeszkadza zbawieniu Ojczyzny. Ten winien, co zacz j zmie-

nia, nie ci, co id dalej. Komisye zaprowadziy zmiany co do

inicyatywy; my damy wicej, chcemy poczenia Izb«.

JW. Swirski: ))Niele to jest, e gos JW. Konieckiego daje

mi powód do powtórzenia jeszcze raz tego, czego on, jak wi-

dz, nie zrozumia. Nie rozumiem, aby nasza konstytucya bya
sum liberalizmu. Od roku 1815 takie moje zdanie. Odwouj
si w tem do JW. Marszaka i do Komitetu Dozorczego; lecz

kto chce doj do celu musi sobie obra drog, eby nie po-

szed w manowce. Rewolucya 29. Listopada zrobia reakcy

przeciw gwatom Monarchy, ale ta reakcya nie miaa wpywu
na Izby, rewolucya pokadaa w nich ufno. Podjlimy si j pro-

wadzi, lecz jeeli zniszczymy konstytucya, cofniemy nasze sowo,
bo nasze penomocnictwo lub mandat ustanie, a kady, kto ze-
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chce, bdzie móg radzi. Nie jestem ja za konstytucy, bd
da jej przejrzenia, lecz przyznajmy wprzód, e jestemy cia-

em, inaczej nic dziaa nie moemy«.
JW. uszczewski: wUwaajc na popiech, zdawaoby si,

e lepiej jest poczy Izby, wszake, ze stanowiska legalnego

na ten przedmiot si zapatrujc, wyzna potrzeba, e Senat so-

bie nie zasuy, abymy go niweczyli, wszake i tak jest

wikszo przy nas«.

JW. Wgleski : »Wytumaczy si winny Komisye z tego,

co je spowodowao do podania projektu; chcc zrobi prawa
dokadne, przyj do tego nie mona, jak rozwanem i wolnem
dyskutowaniem. Jedna myl moe by tak szczliwa, i owieci
nietylko jedne, ale i obie Izby. S wprawdzie okolicznoci, na-

gego dziaania wymagajce, jak naprzykad postanowienie

Rzdu, dlatego Komisye wyjy ten przedmiot z pod ogólnego

prawida«.

JW. Szaniecki: »Wychodzc z zasady, w przeszym moim
gosie objawionej, e prawo nie da si improwizowa, widz
z ukontentowaniem, i projekt przechodzi bdzie przez dwie

Izby i nie bdzie zaraz stanowczo rozstrzygnity. Jestem za

projektem, bo moj jest zasad: powoli si namyla, a prdko
dziaa«.

JW. Morawski: ))Gdyby wniosek okropny nieistnienia kon-

stytucyi móg by przyjtym, wtenczas tytu, z którego Repre-

zentacya Narodowa dzi w obu Izbach mieci si, zniweczo-

nymby zosta, wtenczas nie mielibymy prawa do dzisiejszych

obrad, odwoaby si raczej w^ypadao do nowego wyboru Re-

prezentantów^, którymby uoenie prawa zasadniczego poruczo-

nem byo; zachowajmy si wic w granicach niezupenie jesz-

cze zniesionej konstytucyi; nie powstalimy przeciw konstytu-

cyi, lecz przeciw gwacicielom takowej; pozostamy wic przy

niej o tyle, ile tego okolicznoci dozwalaj; zaradzajmy tylko

brakowi przepisów tam, gdzie konieczno tego wymaga. Z po-

oenia, w jakiem si znajdujemy, wynika potrzeba projektu,

przedmiotem narad naszych bdcego; usuwa on dwie wane
przeszkody w obradach, gdy wzgldem inicyatywy i sankcyi

praw, stanowi si majcych, wyrzeka, zaradza popiechowi

w rzeczach, rozwagi potrzebujcych, a uatwia uchway w na-

gych wypadkach. Jak naganne byoby w Izbach postpowanie

Dyaryusz. 9
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skwapliwe w pierwszym przypadku, tak szkodliwem rzeczy pu-

blicznej zwoka w materyi, popiechu wielkiego wymagajcej.

Nie rozdzierajmy wic tytuu, z którego istniejemy, a trzyma-

jc si, ile mono dozwoli, dzisiejszej konstytucyi, zachowajmy

wadz prawodawcz w dwóch Izbach i nie cieniajmy wy-

razu opinii, janiej i dobitniej objawiajcej si w dwóch Izbach,

jak w jednej. Walka zda prowadzi do poznania prawdziwego

stanu rzeczy; mniemam wic, e wniosek o zamienienie dwóch

Izb w jedn odrzuconym zostanie«.

JW. Biernacki : »Lubo syszelimy tak wciel wiatych uwag

na poparcie potrzeby rozbierania projektów do praw w roz-

czonych Izbach, e kwesty t za wyczerpan uwaaby mona,
poczytuj jednak za mój obowizek przytoczy par jeszcze

wzgldów za naradzaniem si w Izbach rozczonych mówi-
cych, a te s: podzielenie ciaa prawodawczego na dwie Izby,

jeeli w czasach zwyczajnych korzystnem si okazuje, jest nie-

odzow'nie potrzebnem w cigu rewolucyi. Idzie o danie oporu

naleganiu dnia, które jest gwatowne w tym czasie, szczegól-

niej gdy obudzone s wszelkie namitnoci, wzburzone wszel-

kie interesa; przeduenie rozbioru projektu do prawa jest je-

dnym ze skutecznych rodków oparcia si temu niebezpiecz-

nemu dziaaniu na Izby obradujce, ile si to z potrzeb czasu

pogodzi da. Przeduenie ') rozbioru projektów przed zamie-

nieniem ich w prawo, ile si to z potrzeb czasu pogodzi da,

mog Izby Sejmujce skuteczniej korzysta z jawnoci obrad

w interesie ogóu, maj bowiem wicej czasu poradzenia si

opinii publicznej, do której si wszdzie prawa stosowa po-

winny; w naradach konstytucyjnych szczególniej wzajemne

owiecanie si powinno by stosunkiem, czcym cigle Re-

prezentanta ludu z opini publiczn.

JW. Rembowski, Deputowany Kaliski, usiowa w gosie

swym wystawi potrzeb oddania VETO wadzy wykonawczej.

Pomys ten nie znalaz w dzisiejszej dyskusyi wprawdzie po-

parcia, zasuguje jednak na odpowied w obawie, aby nie by
powtórzonym przy dyskusyi nad form postanowi si maj-
cego Rzdu Narodowego. We wszystkich rzdach monarchi-

cznie konstytucyjnych suy Monarsze VETO w prawodawstwie:

1) W Allegatach (1. 11). » Przeduajc rozbiór... (P. W.).
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jest to instytucya w rónych krajach, w rónych wiekach roz-

maicie umiarkowana, majca na celu zachowanie nietykalnoci

form konstytucyjnych; jej mniejsza, lub obszerniejsza rozci-

go stoi w odwrotnym stosunku z dziaalnoci wadzy pra-

wodawczej. Ustalenie prerogatyw tronu jest jej celem, a stoi

zwykle na przeszkodzie wydoskonalenia si stosunków spoecz-

nych. A e to jest wanie celem kadej narodowej rewolucyi,

przeto jestem przeciwnym udzieleniu prawa VETO wadzy wy-

konawezej. Przyszo dopiero pokae, czyli [w] przysz[ej] na-

sz[ej] konstytucy[i] uposay wypada w^adz[] wykonawcz tem

prawem i w jakiej rozcigoci ?«,

JW. uszczewski: wProsz o wotowanie«.

JW. Gustaw Maachowski: »Nie bd wchodzi w szczegóy

projektu, nie bd si zapuszcza w wykad tej dowiadczeniem
wszystkich wieków i ludów stwierdzonej teoryi, e potrzeba

jest rozdziau wadzy. Nie bd si stara dowie, e, jak Król

bez Izb jest despotyzmem, tak sam Senat jest arystokracy, tak

sama Izba Poselska w sterze jest czyst demokracy. Nie bd
was przestrzega, dostojni Reprezentanci, nad niebezpiecze-

stwem raptownych w jednej Izbie w skutku wymowy lub za-

pau chwilowego wzitych decyzyi, które tym sposobem nieod-

woalnemi si staj, cho po namyle i rozbiorze poprawy wi-

docznie potrzeba, ale to tylko powiem, e nie napróno si pi-

sze prawa i obowizki, e lini, te obowizki wskazujc dla

kadego, jest przysiga poty obowizujca, póki, przez dowolne

jej pogwacenie przez jedne stron, druga nie zostaa od niej

uwolnion. Przysigalimy i na Króla i na konstytucy: pier-

wszy dugiem niedotrzymywaniem i gwaceniem drugiej uwol-

ni nas od niej co do siebie; druga, wyjwszy art. 1. trwa za
jeszcze, póki jej obalenia nie wyrzeka Izby. Ale do tego, aby

j obali, trzeba nowych wyborów, bo Reprezentant, przysany

i wybrany do bronienia konstytucyi, obali jej ani winien, ani

moe, na mocy mandatu zachowawczego. Teraz to tylko po-

wiem, e nie dziel zdania, eby wszystkie przesze prawa byy
z dniem 29. Listopada obalonemi; inaczej napróno i bez tytuu

bymy tu deliberowali, co jest niekonsekwentnem, inaczej nie-

legalnem by byo wyrzeczenie nasze zaszczytne, e przyjmu-

jemy solidarno tej rewolucyi narodowej, co pomyle jest nie-

tylko nielogicznem, ale przestpnem. Któ w obaleniu tem wszy-

9*
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stkich zasad wyrzecze, co zachowa si winno; czy to dowol-

noci zostawimy? Kocz tern nadmienieniem, e projekt do-

stateczne rkojmie popiechu zawiera w sobie, to tylko doda-

jc, e zbytnia prdko nie jest popiechem, bo to tylko jest

spiesznem, co jest dobrem i rozsdnemw.

JW. Zwierkowski: wPrzedmiot, który nas zatrudnia, da si
zdaniem mojem na dwie kategorye podzieli: na inicyatyw

i sposób obradowania. Co do ostatniej ja, bdc czonkiem Ko-

misyi i dzielc zdanie odosobnienia Izb, winienem usprawiedli-

wi wniosek Komisyi. Obradowanie zasadza si na konstytucyi,

która nas jeszcze obowizuje; nie moemy si za wróci do

konstytucyi 3 Maja, bo tam nieznan bya równo w obliczu

prawa. Naszem przeznaczeniem jest sta przy zachowaniu kon-

stytucyi, jaka dotd egzystujew.

JW. Rostworowski: »Uwaajc przedmiot obecny ze stano-

wiska politycznego, winnimy konstytucy szanowa; w razie

przeciwnym, odmieniwszy zasady, cignlibymy na siebie inter-

wency dwóch Dworów«.

JW. winiarski: »Jestem za projektem, z powodu, e w du-

chu projektu i przy poczeniu Izb wikszo przy nas zostanie,

przez skonfederowanie za Izb gwacilibymy konstytucy, a kon-

stytucya o tyle powinna by utrzymana, o ile si naszemu pow-

staniu nie sprzeciwia«.

JW. Roman Sotyk: ))Musz tu odpowiedzie koledze Zwier-

kowskiemu. Róne byy zdania o konstytucyi; ja j uwaaem,
jako ze potrzebne. Kolega Zwierkowski zrcznie tej broni prze-

ciwko mnie uy, lecz dzisiejsza konstytucya dozwala na robie-

nie w niej zmian. Jedni wic, jak drudzy, na tym samym sta-

nlimy stopniu«.

JW. Jaboski : »Trzymajc si ile monoci najcilej obo-

wizujcej dotd nas wszystkich zasad ustawy konstytucyjnej,

oprócz art. 1. i dodatkowego, gdy zachowamy niezniesion do-

td godno i atrybucye waciwe kadej wycznie Izbie, Sejm
skadajcej, gdy nie obrazimy w niczem praw wolnego nara-

dzania si w waciwem kadej Izbie miejscu, dojdziemy tym
sposobem niewtpliwie, bez wywierania szkodliwego wpywu
jednej Izby na drug, do wspólnego nam wszystkim celu, do-

bro Ojczyzny znamionujcego. Ze za cel ten byby pomini-
tym w poczeniu Izb, a nadto jest widocznem, gdy Izba Po-
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selska, skadajc si z czonków, trzy razy wiksz liczb, jak

Senat liczcyci, wpywem swoim przez sam wikszo zata-

mowa(a)by Senatowi wolno objawienia woli swojej przez

wotowanie wyczne od Izby Poselskiej. Jestem przeto za

projektem«.

JW. Jasieski: wNiech mnie Bóg broni, ebym obstawa za

konstytucy. W nadzwyczajnych przypadkach na formy uwa-

a nie mona, lecz gdy projekt przyjmiemy, kto wie, co na

niego Senat powie; dlatego wniósbym, iby ten sam projekt

w obydwu Izbach by dyskutowanym«.

JW. Kaczkowski: wKrótko powiem, nie bd nudzi: mamy
wotowa; na przypadek upadku projektu tego, nie bdzie a-

dnego. Czyli dla popiechu nie godzioby si zezwoli na po-
czenie Izb ?«.

JW. Roman Sotyk: »I ja jestem za t zmian: jeli taki

projekt by si nie utrzyma, to i na podany przez Komisye wo-

towa bd affirmative((.

JW. Zwierkowski: wGdybymy si nie trzymali zasad kon-

stytucyjnych, obalilibymy cae sdownictwo, a my tylko wa-
dz, gwacc prawa, obalilimy. Przeto prosz przystpi do

wotowaniacf.

JW. Swidziski: ))Pierwsze gosy, w tej materyi miane, wszy-

stkie byy za poczeniem Izb; z trwog przewidywaem upa-

dek projektu, ale trzeba bardzo niewprawnego oka, aby nie

rozróni powodów osób, przeciw projektowi opugnacyjnych.

Jednych szlachetne odnoszenie si do zwyczajów przodków po-

wodowao; nikt nie pragnie, aby formy konstytucyjne do tych

pamitek nie byy zblione, ale do tych nikt nigdy nie policzy

tej, co najwicej klsk na nas sprowadzia: emy w jednej

Izbie prawa stanowili; drudzy — dla popiechu. Byli i inni, co

poznali prawdziwy stan kwestyi; wiedz, o co rzecz idzie i chc,

eby Senat by zniesiony; przeciwko tym ostatnim mam sobie

za obowizek ostrzedz Izb; owiadczam, e zniesienie Senatu

w tak gwatownych chwilach bdzie najzgubniejszem. Ju go-

sów kilka wyjanio t okoliczno, jako póniej wnoszone zro-

zumiay przedmiot. Senat pojmie take t kwesty: gdybymy
w projekcie poczyli Izby, Senat by go odrzuci. Rozumiem
przeto, e kwestya jest ukoczon i prosz o wotowanie«.

JW. Swirski: wGdyby nawet i Senat odrzuci projekt i utrzy-



— 134 —

mao si poczenie Izb, ja uwaabym moje penomocnictwo

za ukoczone i ustpibym z Izby«.

JW. Rostworowski: ))I ja podobnie«.

JW. Marszaek: ^Rozumiem, e kwestya dosy jest wyja-

nion. Przystpmy w^ic do wetowania, spróbujmy naprzód

przez powstanie wzgldem ogóu«.

JW. Swidziski : »Trzeba naprzód wotowa na kwesty o po-

czenie Izb«.

JW. [1/iorozewicz : » Wprzód si wotuje wzgldem szczegó-

ów, a potem na ogó. Tu przedwstpna kwestya decyduje ogó,

wic j naley rozstrzygn przez zwyke wotowanie. Jeli b-
dzie rozstrzygnit negative, projekt niepotrzebny, jeeli affir-

mative, artykuami go rozbierzemy«.

JW. Klimontowicz : ^Rozbieraniem czstkowem projektu

wpadlibymy na tor Sejmu konstytucyjnego, gdzie na drobia-

zgowych rozprawach czas próno trawiono. Wnosz wic, aby

cay projekt poda do wotowania«.

JW. Marszaek: » Wielu da wotowania na ogó; pytam si
tylko, czy bdziemy gosowa wzgldem ogóu bez adnej
zmiany, czy zachowamy sobie na potem rozbiór szczegóowa.

JW. Mazurkiewicz : wJeli projekt ma by przyjty bez a-
dnych zmian, prosz poprzednio o gos, co do szczegóów tego

projektu. Z uwag wiatych kolegów okazao si, e wadza wy-

konawcza przez prawodawcz ma by wykonywan, jestem

Wic za ogóem projektu. Zby jednak usun kwesty, czyli

konstytucya z 1815 roku obowizuje nas, lub nie? wnosz, eby
Izba wyrzeka, e nas obowizuje, o ile si nie sprzeciwia obec-

nemu porzdkowi rzeczy«.

JW. Marszaek: »To jest zupenie nowy projekt«.

JW. Dembowski: » Cakowita wikszo gosów da zam-

knicia dyskusyi i przystpienia do wotowania«.

JW. Wiszniewski: wPodug jakiej to konstytucyi mamy
wprzód na cay projekt, a póniej na szczegóy wotowa? Przy-

najmniej w naszej tego nie ma, trzeba na to wprzód postano-

wi prawo «.

JW. Marszaek : »Suszne uwagi szanownego preopinanta,

dawniej jednak zaprowadzano zmiany w artykuach przed we-

towaniem na projekt, a jeszczemy dzi tego nie zrobilia.

JW. empicki: wNigdy nie byo tego podziau, eby osobno
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na cao projektu, osobno na szczegóowy gosowano, tembar-

dziej teraz nie powinnimy zaprowadza tego zwyczaju. Jest tu

tylko nieporozumienie co do sów((.

JW. Swidziski : ))Nie na ogó projektu, ale na jedn jego

zasad, jeden szczegó, mamy wotowa, to jest wzgldem po-
czenia, lub rozczenia Izb; przyjwszy j, przyjdzie pod dysku-

sy inicyatywa praw«.

JW. Morawski : »Ju byy czynione uwagi nad szczegóami,

wysuchajmy teraz, czy kto ma jeszcze co do dodania«.

JW. Marszaek: »Projekt jeszcze raz odczytamy, kto bdzie

chcia jakie zmiany w nim czyni, niech owiadczyw.

JW. Sekretarz czyta wstp do projektu:

))Izba Senatorska i Izba Poselska, stosownie do przedsta-

wionego im przez Komisye Sejmowe projektu i po wysucha-

niu tyche Komisyów, przekonawszy si o koniecznej potrzebie

ustanowienia na Sejmie teraniejszym nadzwyczajnym pewnych,

jednostajnych prawide, podug których pocztkowanie praw

i wnoszenie projektów do Izb oddzielnych lub poczonych na-

stpowa powinno, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje :«

JW. Posturzyski : »Mam tu zrobi uwag co do wstpu:
projekt ten ma za tre inicyatyw, zmienia w tym wzgldzie

konstytucy. Rewolucya i nago wypadków usprawiedliwiaj

te zmiany, eby si jednak nie zdawao, e ta zmiana bdzie
wieczna, dodaby naleao: nim prawa zasadnicze przej-

rzane zosta «.
Gosy si odzywaj: »Uchwalone «.

JW. Woowski: wDodatek ten zdaje mi si mniej potrzebny,

a to dlatego, e z natury rzeczy wynika, gdy koniecznie co
wzgldem inicyatywy postanowi trzeba byo, inaczej chyba-

bymy si odnosili po inicyatyw do dawnego Króla«.

JW. Biernacki : »Jeelibymy przyjli proponowany przez

JW. Posturzyskiego dodatek, zdawaoby mi si potrzebnem

doczenie wyrazu: nowe, bo byy gosy, e uwaamy konsty-

tucy na nieistniejc. Caa jednak ta zmiana mniej potrzebna,

nasze bowiem uchway nietylko przysze Sejmy, ale i obecny

zmienia moe«.
JW. Roman Sotyk: »Niepotrzebny dodatek; im wicej

chcemy objani, tem ciemniejszy bdzie wypadekw.

JW. Posturzyski: «Cofam mój dodatek«.
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JW. Sekretarz czyta pierwszy artyku projektu:

))Prawo pocztkowania suy bdzie nietylko Rzdowi.. .«

JW. Posturzyski : ))Jakiemu?(c

JW. Morawski: »Jaki bdzie postanowiony«.

JW. Sekretarz dalej czyta: ))...ale równie kadej z Izb. Se-

natorskiej, lub Poselskiej, z tern jednake zastrzeeniem, i w ra-

zie, jeeli projekt nie bezporednio przez Komisye. ale przez

szczególnych czonków z obu Izb podany zosta, winien by
poprzedniczo do Prezydujcego w Izbie oddany. Sekretarz Izby

odczyta tre projektu, która w krótkoci na boku przedstawie-

nia wyszczególnion bdzie, a Izba postanowi, czyli projekt ma
by do waciwej Komis-yi odesany, lub te wprost odrzucony.

Projekt do tej Izby wniesiony by powinien, gdzie by poczt-

kowo podanyw.

JW. Marszaek: oMoeby wypadao doda, dla oszczdzenia

czasu nadal, po tych wyrazach: »a izba postanowi<v. na-

stpne: ^)bez dyskusyift.

JW. Posturzyski: wPodzielam zdanie JW. Marszaka: je-

stem za nasipn zmian: wdo waciwych Komisy ów
obu I z b ((

.

JW. Woowski: wJa dodam, e inaczej sów projektu rozu-

mie nie mona, bo zawsze razem deliberuj Komisye«.

JW. Biernacki: wNa co niepotrzebne zmiany robi? Prawo,

im krótsze, tern lepsze«.

Izba przyjmuje dodatek JJWW. Marszaka i Posturzy-

skiego.

JW. Biernacki: ^Pocztkowo nie opieraem si rozporzdze-

niu § 1., aby projekt, z treci tylko znajomy, móg by odrzu-

conym. Lecz mogoby si zdarzy, eby projekt by zbawienny,

a z treci nie monaby tego pozna. Niech wic czonek wno-

szcy ma prawo ustnie wystawi przedmiot projektu^.

JW. Morawski: »Tre bdzie ukada sam czonek, wic
moe si lasno wyrazi «.

JW. Sekretarz: »Projekt. przez czonka podany. Izba od-

sya do Komisyów. lecz nie widz, czy te mog go same od-

rzuci, czy te wnie musz do Izby«.

JW. Marszalek: »Ze sów projektu wynika, e projekt odsy-

any bywa do Komisy i tylko po redakcya.

JW. Woowski: wKto oisze tre, niech ja r-isze rozwanie^.
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JW. Franciszek Sotyk: »Ja nie sdz, aby czytanie treci

miao by to samo, co czytanie projektu. Zapatrujmy si w tej

mierze na przykad Anglii, gdzie projekt przed dyskusy trzy

razy odczytany bywa. Niech podajcy nie dyskutuje projektu,

ale niech go w caoci przeczytace

JW. Swidziski : ))Przy pierwszem odczytaniu Izba nie de-

cyduje o projekcie, ale o materyi, zatem odczytanie treci jest

dostateczne; raczej mylabym, e potrzeba ograniczy czas wno-

szenia projektów do Izb, które inaczej takowymi mogyby by
zarzucone. Komisye wnosz tylko projekta, które uznaj za po-

trzebne. Na odczytanie za projektów, przez szczególnych czon-

ków Izby przedstawionych, lub wnoszonych, niech tylko go-

dzina czasu bdzie przeznaczona, i to na pocztku sessyi«.

JW. Stanisaw Jezierski : Ja widz potrzeb dodania na

kocu artykuu pierwszego: »oprócz materyi finansów^ ej,

która zawsze naprzód do Izby Poselskiej wno-
szon by winna«.

JW. Woowski: wMielimy na uwadze, aby nie przepisywa

artykuów konstytucyi; gdzie od niej wyranie nie odstpujemy,

tam rozumie si, e ma by cakiem zachowana«.

JW. Stanisaw Jezierski: »Zadecydujmy, e konstytucya

zostaje W'' swojej mocy, oprócz artykuu pierwszego«.

Gosy: ))To osobny projekt«.

JW. SwIrskI: wW poparciu wniosku kolegi Swidziskiego

twierdz, e trzeba oznaczy tryb wnoszenia projektów: niech

naprzód Komisarze, podug porzdku dziennego, przedstaw^iaj

nam projekt, a gdy ten wyczerpany zostanie, sucha bdziem
wniosków pojedynczych czonków, póki nam cierpliwoci stanie«.

JW. Biernacki: ))Co do wniosku kolegi Swidziskiego, s-

dz, e to jest rzecz regulaminu; jest on nam koniecznie po-

trzebny, lecz nim go ustanowimy, artykuu zmienia nie moemy«.
JW. Swidziski: )>Nim przystpimy do uoenia regulaminu,

moemy si w tym wzgldzie umówi; jabym sdzi, eby na

pocztku sessyi odczytywa projekta, bo wtenczas zwykle nie

wszyscy czonkowie s zebrani, wic i tak w^aniejszemi rze-

czami zaj si nie mona«.
JW. Zwierkowskl : wOdstpuj od gosu, lecz miaem tylko

powiedzie, e wniosek kolegi Stanisaw^a Jezierskiego osobnem

prawem zaatwionym bdziea.
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IW. uszczewski : »Niech Sekretarz, a me podajcy odczyta

cay projekt, eby nie uywa dyskusyi«.

JW. Sekretarz czyta art. 1. projektu z odmianami:

;)Prawo pocztkowania suy bdzie nie tylko Rzdowi,

ale równie kadej z Izb, Senatorskiej lub Poselskiej, z tern

jednake zastrzeeniem, i w razie jeeli projekt nie bezpore-

dnio przez Komisye, ale przez szczególnych czonków z obu

Izb podany zosta, winien by poprzedniczo do Prezydujcego

w Izbie oddany. Sekretarz Izby odczyta tre projektu, która

w krótkoci na boku przedstawienia wyszczególnion bdzie,

a Izba postanowi bez dyskusyi, czyli projekt ma by do wa-
ciwych Komisyi obu Izb odesany, lub te wprost odrzucony.

Projekt do tej Izby wniesiony by powinien, gdzie by poczt-

kowo podany«.

Gosy: »Przyjmujemy, przyjmujemy«.

JW. Sekretarz czyta art. 2. projektu:

»Izby obradowa bd oddzielnie; projekt, w jednej Izbie

przyjty, odesany bdzie natychmiast do drugiej Izby, która

jeeli takowy przyjmie, wówczas projekt zamieni si w prawo

obowizujce«.

Cay przyjty.

JW. Sekretarz czyta art. 3. projektu: ))Gdyby za projekt w je-

dnej Izbie przyjty, w drugiej zatwierdzenia nie pozyska...

«

JW. Franciszek Sotyk: wSenat nie zatwierdza projektów

przez nas przyjtychw.

JW. Jan Ledóchowski: ))I my równie nie zatwierdzamy pro

jektów Senatu, wic to jest zobopólne«.

JW. Sekretarz czyta dalszy cig art. 3.:

»...w takowym przypadku roztrzsany jeszcze bdzie

w obu poczonych Izbach, które wzgldem przyjcia lub od-

rzucenia onego ostatecznie i prost wikszoci gosów posta-

nowi. Wolno take bdzie poczonym Izbom poczyni w pro-

jekcie odmiany, jakieby za potrzebne uznay«.

JW. Szymczykiewicz : »Niepotrzeba dyskutowa projektu

w poczonych Izbach, bo ju by rozbierany w kadej z oso-

bna Izbie i przez Komisye obu Izb«.

JW. l^larszaek: wDyskusya tu jest koniecznie potrzebna«.

JW. Zwierkowski : )>Bylibymy w krytycznem pooeniu,
który projekt przyj: jednej lub drugiej Izby?«
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JW. Franciszek Sotyk : »Rozumiem, e poprawianie szcze-

góowych artykuów dzi bdzie ostatniem, bo art. 3. zastrzega,

e pojedyncze odmiany w obu Izbach nnaj si odbywa«.
JW. Marszaek: wTen sam wanie wyraz: takie i), dowo-

dzi, e i w rozczonych Izbach wolno czyni odmiany«.

JW. Swidziski : wTen wyraz dlatego jest pooony, e w da-

wnej konstytucyi w drugiej Izbie projekt móg by tylko albo

cakowicie przyjty, albo cakowicie odrzucony«.

JW. Biernacki: wByoby to cienieniem dziaalnoci Izb wzbra-

nia im proponowania odmian w projektach. Prawo to ma suy
pierwszej Izbie i poczonym; w drugiej niejako instancyi roz-

strzygnienie projektu ziDianom pojedynczym ulega nie po-

winno«.

JW. Woowski: wTo niepotrzebny dodatek: wyjtek wzma-
cnia prawido. Kiedymy powiedzieli, e w poczonych Izbach

zmiany mog by zaprowadzone, dalimy do zrozumienia, e
w drugiej Izbie zmian czyni nie mona«.

JW. Jan Jezierski: wChciabym jeszcze co powiedzie co do

art. pierwszego«.

JW. Marszaek: »Artyku pierwszy ju przyjty, wTaca do

niego nie mona«.
JW. Biernacki: wProponuj tak redakcy art. 2...«

Gosy: »Ten ju przyjty; idzie tu o rzecz, nie o form«.

JW. Jan Jezierski : ))Nie mona si wstecz wraca, bo i ja

bd prosi o gos wzgldem art. 1«.

JW. Biernacki : »A wic umieszcz t myl w art. 3. Chcia-

em j tylko dlatego umieci w art. 2. i tam waciwszeby
byo dla niej miejsce. Redakcya moja jest nastpujc: wgdyby
za projekt w jednej Izbie z odmianami pierwia-
stkowo projektu lub bez odmiany przyjty i t. d.«

JW. Posturzyki : wWchodz w myl kolegi Biernackiego;

odmiana ta ma swoj zasad, bo zdawaby si mogo z osta-

tnich wyrazów artykuu, e zmiany w pojedynczych Izbach nie

maj miejsca, a dodatek ten wtpliwo usuwaw.

JW. Rostworowski: wProjekt powinien by dostatecznie roz-

trzsany w Komisyach. Komisarze wic w Izbie zmian w nim
da nie powinni«.

1) Powinno by: take (P. W).
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JW. Biernacki: »Prawo to nie jest odjte Komisarzom, mnie

tern wicej suy, e jestem czonkiem Komisji Skarbowej, nie

Prawodawczej «.

JW. winiarski: »Przeciwny jestem wnioskowi kolegi Po-

sturzyskiego. Izba, gdzie chce mie przecit dyskusy, wy-

ranie o tern mówi, jak w art. 1«.

JW. Roman Sotyk: »Jeli projekt nieprzyjty w jednej Izbie,

idzie do Izb poczonych, co si stanie, gdy bdzie równo
gosów ?«

JW. Woowski : »Wtenczas byby artyku konstytucyi, gdzie

równo gosów stanowi przyjcie projektu«.

JW. Biernacki: wOdczytam redakcy art. 3:

))Gdyby za projekt, w jednej Izbie ze zmianami, lub bez

zmian przyjty, w drugiej zatwierdzenia nie pozyska, w tako-

wym przypadku roztrzsany jeszcze bdzie w obu poczonych
Izbach, które wzgldem przyjcia, lub odrzucenia onego osta-

tecznie i prost wikszoci gosów postanowi. Wolno take
bdzie poczonym Izbom poczyni w projekcie odmiany, ja-

kieby za potrzebne uznay«.

JW. Zwierkowski : wTrzebaby doda te wyrazy: lub jakiej

odmianie u 1 e g«.
Gosy: wTo nie mona«.
JW. Swidzlski : wNie mona powtarza za kad ra,

które artykuy zostawiamy, bo rzecz ta byaby nieskoczonacc

JW. Biernacki: »Zasada niestosowna, bo s ju na to prze-

pisy. Powiedzmy szczerze, nie wiemy teraz, co moe by za-

trzymane, a co nie. Trzeba by jasnymia.

JW. Barzykowski: »Prosz o wotowanie«.

JW. Zwierkowski : wTrzeba pooy: wolno tylko, zamiast:

wolno tak e«.
Gosy: „Wanie przeciwnie^.

JW. {Marszaek: » Zmiana kolegi Biernackiego usuwa wszelk
wtpliwo«.

JW. Sekretarz czyta t redakcy:

))Gdyby za projekt w jednej Izbie ze zmianami, lub bez

zmian przyjty, w drugiej zatwierdzenia nie pozyska, w tako-

wym przypadku roztrzsany jeszcze bdzie w obu poczonych
Izbach, które wzgldem przyjcia, lub odrzucenia onego osta-

tecznie i prost wikszoci gosów postanowi. Wolno take
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bdzie poczonym Izbom poczyni w projekcie odmiany, ja-

kieby za potrzebne uznay «.

Redakcy t Izba przyja.

JW. Sekretarz czyta art. 4:

))Wyjmuje si od powyszych przepisów wybór lub odda-

lenie osób, Rzd skadajcych, równie ratyfikacye traktatów,

które przedmioty nie maj przechodzi przez oddzielne Izby

lecz zaraz do Izb poczonych wnoszone i tame ostatecznie

zaatwione by winny. Przy wyborach ten ma by jeszcze po-

rzdek, i kandydat wybrany musi mie za sob prost wi-
kszo, i j. przynajmniej jeden gos wicej nad poow wszy-

stkich obecnych czonków obu Izb, w razie za przeciwnym,

winno nastpi powtórne gosowanie midzy dwoma kandyda-

tami, najwicej kresek majcymi«.

JW. Jasieski: wBybym za przydaniem: wypowiadanie
woj n y«.

Izba zgadza si na ten dodatek.

JW. Mazurkiewicz: wLecz kto ma zawiera traktaty? czy nie

bdzie w tem kolizyi?«

JW. Marszaek: wRzdw.

JW. Woowski: ))Powtarzam znów: wyjtek potwierdza pra-

wido; do Rzdu naley zawieranie traktatów, wypowiadanie

wojny«.

JW. Sekretarz: »Wnosz, by zamiast: prosta wikszo
uy wyrazu: konieczna wikszo«.

JW. Woowski: »Absolut znaczy bezwzgldna, ale ten

wyraz nie przyjty u nas, konieczna nie daje adnego wy-

obraenia, uylimy wic wyrazu: prosta wikszo«.
JW. Marszaek: ))Gdy ju nikt niema nic do dodania, mo-

emy przystpi do wotowania. Wzywam na asesorów JJWW\
eleskiego, Niesioowskiego, Faltza i Plichtcc

JW. Ledóchowski : »Mamy wotowa projekt, który wspólnie

z Senatem przyj musimy. Jeli my go przyjmiemy, a Senat

odrzuci, jaki bdzie wze midzy nami a Senatem? Wotuj-

my w poczonych Izbach«.

Gosy: »Nie! nie!«

JW. Woowski : wJeeli Senat odrzuci, wtenczas si dopiero

z nim poczymy«.
JW. Ledóchowski: »A jakiem prawem ?«
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IW. Biernacki : wizba da wotowaniaw.

JW. Marszaelc: »Wzywam JW. Sekretarza do odczytania

raz jeszcze projektu caego podug zmian, w nim poczynionychcc

IW. Sekretarz czyta:

))Izba Senatorska i Izba Poselska, stosownie do przedsta-

wionego im przez Komisye Sejmowe projektu i po wysucha-

niu tyche Komisyów, przekonawszy si o koniecznej potrzebie

ustanowienia na Sejmie teraniejszym nadzwyczajnym pewnych
jednostajnych prawide, podug których pocztkowanie praw

i wnoszenie projektów do Izb oddzielnych lub poczonych na-

stpowa powinno, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Prawo pocztkowania suy bdzie nietylko Rz-
dowi, ale równie kadej z Izb, Senatorskiej lub Poselskiej,

z tern jednake zastrzeeniem, i w^ razie, jeeli projekt nie

bezporednio przez Komisye, ale przez szczególnych Czonków
z obu Izb podany zosta, winien by poprzedniczo do Prezy-

dujcego w Izbie oddany. Sekretarz Izby odczyta tre projektu,

która w krótkoci na boku przedstawienia wyszczególnion b-
dzie, a Izba postanowi, bez dyskusyi, czyli projekt ma by do

waciwych Komisyi obu Izb odesany, lub te wprost odrzucony.

Projekt do tej Izby wniesiony by powinien, gdzie by pocz-
tkowo podany.

Art. 2. Izby obradowa bd oddzielnie; projekt, w jed-

nej Izbie przyjty, odesany bdzie natychmiast do drugiej Izby,

która jeeli takowy przyjmie, wówczas projekt z|a]mieni si
\Y prawo obowizujce.

Art. 3. Gdyby za projekt, w jednej Izbie ze zmianami lub

bez zmian przyjty, w drugiej zatwierdzenia nie pozyska, w ta-

kowym przypadku roztrzsany jeszcze bdzie w obu poczo-
nych Izbach, które wzgldem przyjcia lub odrzucenia onego
ostatecznie i prost wikszoci gosów postanowi. Wolno
take bdzie poczonym Izbom poczyni w projekcie odmiany,

jakieby za potrzebne uznay.

Art. 4. Wyjmuje si od powyszych przepisów wybór lub

oddalenie osób. Rzd skadajcych, wypowiadanie wojny, raty-

fikacye traktatów, które przedmioty nie maj przechodzi przez

oddzielne Izby, lecz zaraz do Izb poczonych wnoszone i tame
ostatecznie zaatwione by winny. Przy wyborach ten ma by



— 143 —

jeszcze zachowany porzdek, i kandydat wybrany musi mie
za sob prost wikszo, t. j. przynajmniej jeden gos wicej

nad poow wszystkich obecnych czonków obu Izb; w razie

za przeciwnym winno nastpi powtórne gosowanie midzy
dwoma kandydatami, najwicej kresek majcymi«.

Po odczytaniu wotowano w sposób nastpujcy.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor l-
ski, aff. Jan Hr. Ledóchowski, aff. Ferdynand Walewski, aff. Micha Wa-
lewski, aff. Józef Gostkowski, aff. Bukowski, aff. Szymczykiewicz, aff.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski, aff. Franciszek Jaboski,

aff. Jan Olrych Szaniecki, aff.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Cypryan

Baczyski, aff. Józef Hr. Ledóchowski, aff. Antoni Suchodolski, aff. Franci-

szek Sotyk, aff. Andrzey Deskur, aff. Roman Sotyk, negative. Konstanty

widziski, aff. Gustaw Hr. Maachowski, aff.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski, aff. Jan Puszty-

nika, aff. Jgnacy eleski, aff. Ludwik empicki, aff. Jan Posturzyski, aff.

Jan Gratkowski, aff.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Teofil Morawski:

aff. Jan Nepomucen Gliszczyski, aff. Marcin Radoski, aff. Stanisaw

Kaczkowski, aff. Rafa Pstrokoski, aff. Kazimierz Bartochowski, negat.

Aloizy Biernacki, aff. Kantorbery Tymowski, negat. Wadysaw Hr. Ostrow-

ski, aff. Ignacy Morzkowski, negat.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz, aff. Antoni Rembowski, negat.

Sebastyan Szymoski, aff. Antoni Jaksiewicz, aff. Stanisaw Miczyski,

negat. Stefan Zotnicki, aff. Xawery Biedrzycki, negat.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalixt Moroze-

wicz, aff. Xawery Hr. Niesioowski, aff. Jgnacy Bielski, aff. Aloizy Hr. Po-

letyllo, aff. Józef Swirski aff. Józef Chrzanowski, aff. Tomasz Baron Wy-
szyski, aff. Józef Roenwerth, aff.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsoh, aff. Jan Kuczewski, aff. Pa-

we Cieszkowski, aff. Woyciech Wgleski, aff. Andrzey Mazurkiewicz, aff.

Województwo Pockie. Posowie: JJW^W. Jan Turski, aff.

Pawe Grbczewski: aff. Maryan Cissowski, aff. Konstanty Witkowski,

negat. Wmcenty Chemicki, aff. Stanisaw Barzykowski, aff.

Deputowani: JJWW. Jgnacy Dembowski aff. Kaietan Kozow-
ski, aff. Klemens Witkowski, aff. Woyciech Chobrzyski, aff.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Alexander

Szymanowski, aff. Konstanty Jezierski, aff. Jan Rostworowski, aff. Szcze-

pan winiarski, aff. Stanisaw Hr. Jezierski, aff. Jakób Okcki, aff. An-

toni Plichta, aff. Franciszek Dbrowski aff. Jgnacy Starzyski, aff. Adam
uszczewski, aff. Rudolf Wieszczycki, negat. Franciszek Trzciski aff. Au-

gustyn Subicki, aff. Józef Kretkowski, aff. Józef Modliski, aff.

Deputowani: JJWW. Jakób Piotrowski, aff. Józef Brinken aff.

Micha Piotrowski, negat. Walenty Zwierkowski, aff. Franciszek Woów-
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ski, aff. Xawery Czarnocki, aff. Augustyn Morzkowski, aff. Woyciech Cho-

decki, aff. Antoni Zawadzki, aff. Walenty Zwa, aff. Wincenty Waszkie-

wicz, aff.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feix Markow-

ski, aff. Franciszek Zalewski, negat. Jan Hr. Jezierski, negat. Wadysaw Za-

wadzki, aff. Józef Hr. Maachowski, aff.

Deputowani: JJWW. Felix Gumowski, aff. Kalixt Mierzeiewski, aff.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni

Bykowski, aff. Józef Hr. Starzeski, aff. Jan Augustowski, aff. Franciszek Ki-

sielnicki, aff. Wincenty Gawroski, aff. Jan Floryanowicz, aff.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz, aff, Antoni Kruszew-

ski, aff. Józef Winiewski, aff. Wincenty Kruszewski, aff.

JW. Marszaek: wOkazuje si, e ze 107 wetujcych 95 go-

sów byo za projektem, 12 gosów przeciw niemu, takowy

wic przez Izb przyjty zosta, o czem JW. Gustaw Maachow-
ski i JW. Zwierkowski Senat uwiadomi zechc«.

JW. Trzciski: »Reprezentanci Narodu! Kiedy nieprzyjaciel

grozi nam, byt Polski jedynie na dzielnoci naszego zawis

ora. Wszystkie przedmioty, które nie maj zwizku z obron
kraju i wyswobodzeniem go od Moskali, s mniej wanymi,
mniej znaczcymi.W okolicznociach dzisiejszych wszelkimi rod-

kami, jakie s w mocy naszej, naley podnie, podwoi ener-

gi Narodu, zdradzieckiem postpowaniem dawnej wadzy na-

czelnej sparaliowan. Naley ca zwróci uwag na powstanie

zbrojne Narodu, które w tak niebezpiecznem pooeniu zwolna

postpowa si zdaje. Panowie! Stracilimy znaczny dnia prze-

cig na naradzanie si, czyli brat jednego ze sualców pol-

skiego Nerona ma by pod sd oddany, i zaraz potem, jakgdyby

w chwilach niewolniczej spokojnoci pod rzdami Mikoaja, wy-

bieralimy Komisye do praw cywilnych i administracyjnych.

Moe si myl, lecz zdaje mi si, e dzisiaj nie jest czas nara-

dza si nad prawodawstwem i postpowa trybem, powzitym
z narzuconych nam form przez dawnych samowadców naszych.

Dzi sia zbrojna jest wszystkiem. Jenera Chopicki dy je-

dynie do upienia Narodu i do zdradzieckiego ostudzenia jego

energii. Jeli wam niedo, Panowie, na powszechnym odgosie^

przytocz wam przykady, których sam jestem wiadkiem. Prze-

znaczeni, po zniesieniu regimentarzy, Jeneraowie na organiza-

torów po Województwach, zrcznie tacy s nasunici, w któ-

rych obywatel adnego nie pokada zaufania, opatrzeni niele-
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dwie by musz w instrukcy, aby postpowaniem swojem

powstania, nieledwie uzupenione, zdeorganizowali i aby do-

starczani przez wacicieli ziemskich jedcy konni i gwardye

ruchome piesze, nie stay si poytecznemi, albo si te zupe-

nie rozprzgy. Widz szefów batalionów takich, co najwicej

powice z siebie na uformowanie ich czynili, co ju sobie

nowozacinych przychylno i serce zjednali, oderwanych

i przenoszonych na przeznaczenia, o mil kilkadziesit odlege,

wystawionych na koszta podróy z wasnych funduszów, wy-

stawionych na niedogodno obeznawania si z nowymi pod-

komendnymi; widz odejmowane raz nadane stopnie i wiele tym
podobnych szykan rozmaitych. Czy to wszystko widocznego

nie sprawia oburzenia w sercach szlachetnych i czy w nich

niechci nie wprowadza? W samem Województwie Mazowiec-

kiem organizacy ca winnimy jednemu z dawnych kolegów

tej tu Izby, oficerowi suby, nie z placu Saskiego, ale wiczo-

nemu w szkole pierwszego bohatera. Cho urzdzenia wyda-

wane nie miay tej energii, on jednak gorliwoci swoj, ode-

zwami, zachceniem, jako szlachetnie mylcy Polak, rzecz ju
blisko koca doprowadzi. Dzi sysz z alem, bo z strat dla

kraju opuszczajcego dowództwo, raz mu powierzone. Patrzy-

em, jak oficerowie puku, którym mia dowodzi, zacigajc si
do tego w tem mniemaniu, e on im w sprawie Ojczyzny

przewodniczy bdzie, dzi niemal wszyscy szeregi opuszcza

zamierzaj. Có tego wszystkiego jest powodem ? Oto organiza-

torowie nowi, na których ciy nieufno, a jeden z nich na-

wet za wyrzeczenie sów par z zapau patryotycznego w po-

cztkach rewolucyi, oficera z puku trzeciego strzelców kon-

nych, Franciszka Galiskiego, prezydujc w Sdzie, na lat pi
wskaza do kajdan. cigaj oni z etapów szwadrony o mil

kilkanacie dla przegldu siode i t. d., nudz i niszcz konie

i ludzi, zamiast zatrudnia obeznaniem i wyuczaniem suby
wojskowej. Wnioskiem jest przeto moim, aby przez wzgld na

zdrad, jakiej nieledwie stalimy si ofiar, przez wzgld na na-

glce okolicznoci i niebezpieczestwo, wybrany by natychmiast

z Izby Komitet obrony kraju, któryby, czuwajc nad rod-

kami uzbrajania i nie tamujc dziaa Naczelnego Wodza, za-

trudnia si i baczy cigle na postp siy naszej wojskowej «.

Dyaryusz. 10
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Skadam go u laski JW. Marszaka z prob, aby Komi-

sje najspieszniej i przedewszystkiem tem si jedynie zajyw.

JW. Modliski: »W upynionym czasie powstania naszej Oj-

czyzny wiele ofiar poczynionych zostao. Skada przez moje

rce perspektyw obywatel tutejszej stolicy w tym celu, iby
ta od Sejmu Narodowego Wodzowi Królestwa Polskiego na za-

wsze suya; spóniona ta ofiara, lecz trafnie na szczcie, bo

dzi cnoty oko spoglda przez ni bdzie na hufce nieprzyja-

ció naszych«.

JW. Chomentowsl<i : »Rodacy! Zebrani w Sejm Reprezen-

tanci wasi na posiedzeniu dzisiejszem za waciwy sobie uznali

obowizek poda do powszechnej Wojska i wszystkich kraju

polskiego mieszkaców wiadomoci, i Jenera Chopicki nie

zechcia by lub te nie by sposobnym zici nadzieje, jakie

pokada w nim Naród, skutkiem krzywoprzysistwa Monarchy

i nieprzeliczonych gwatów brata jego w zamiarze wyswobo-

dzenia powstajcy, a których to nadziei spenienie z tak nie-

ograniczon ufnoci w dn. 20. Grudnia r. z. temu Jeneraowi

powierzy. Gnuno i nieczynno, w jakiej trawi ycie przed

zawezwaniem siebie do sprystego w tak wielkiej sprawie

dziaania, a moe i przewanie wpywajce na jego umys na-

tchnienie zaufanego doradcy, X. Lubeckiego, sprawio, e Jene-

ra Chopicki, mimo czynione mu przeoenia Deputacyi Sejmo-

wej w poczeniu z Rad Najwysz na dniu 17. miesica

[i] r. b., Dyktatur wraz z naczelnem dowództwem wojska zo-

y. Wydarzenie takie nie mogo z natury swej nie skutkowa
nieprzyjemnego chwilowego wraenia, lecz nie byo zdolnem

ani na chwil nawet stamowa popdy i osabi dzielnoci du-

cha narodowego. T wic przynosi korzy, i utwierdza w prze-

konaniu, e adne przeciwnoci w ogólnem i niezachwianem

deniu do wywalczenia niepodlegego i na rozsdnej wolno-

ci ugruntowanego bytu Ojczyzny wstrzyma nas ju nie po-

trafi. Duch Narodu niezawisy od spódziaania jednej szcze-

gólnej osoby, a zwaszcza duch tak energiczny i jednozgodny,

jak nim jest niezaprzeczenie w obecnej chwili duch Narodu

Polskiego, jest niewtpliwie duchem niemiertelnym i zniszcze-

niu nieulegym, natchnionym od Najwyszej Istnoci, która przez

waciw sobie dobro i sprawiedliwo prawym i natonym
ludu usiowaniom zwykle hojnych swych bogosawiestw uy-



— 147 —

cza. W nastpstwie powyej przywiedzionego wydarzenia, Re-

prezentacya Narodowa, po zerwaniu de facto wszelkich stosun-

ków z byym swym Królem Mikoajem, o czem niebawnie i sta-

nowczo wyrzecze, oraz po ustaniu Dyktatury i w otwartym na

dniu 19. b. m. i r. Sejmie wyobraajc najwysz Narodu Pol-

skiego wadz, tymczasowo zarazem prawodawcz i wykonaw-

cz, uskuteczniwszy wybór swych Komisyów w dniu 20. b. m.

i r. — naprzód do najwaniejszej w dzisiejszych okolicznociach

czynnoci t. j. do wyboru Wodza Naczelnego przystpia. Se-

kretnie dawane gosy wezwanych dla narady w tym przedmio-

cie wszystkich obecnych w stolicy wyszego stopnia wojsko-

wych, podobnie gosy Komisyów i nakoniec obu Izb Sejmo-

wych, poczonych z sob w tym celu, z poród kilku kandy-

datów znakomit wikszoci i nie zaledwie jednomylnoci
poruczyy dowództwo naczelne JO. X. Michaowa Radziwiowi,

Senatorowi Wojewodzie, byemu Jeneraowi Wojsk Polskich.

Godzi si ufa, i m ten, z prawoci swej i nieskazitelnoci

charakteru powszechnie znany, jak niemniej wysoko ceniony

z dzielnego uczestnictwa w ostatnich walkach, staczanych w na-

dziei odzyskania narodowego bytu, powiedzie wkrótce wale-

czne nasze zastpy na rodzinn sw ziemi i ora biaego

z bratni pogoni nieprzerwanym ju nigdy wzem poczy«.

JW. Gliszczyski : wPrzewietna Izbo Poselska! Jawno jest

zasad wszystkich dziaa wolnych ludów, jest rkojmi czy-

nów wszystkich narodów, si broni na niepodlego wybi si

usiujcych. W dzisiejszem pooeniu mamy wane, nader wa-

ne, okolicznoci ju przesze, które nietylko, e przed caym
Narodem nie objawione, ale nawet przed Reprezentantami ludu

powok tajemnicy s okryte. Pierwszym z tych wanych przed-

miotów jest nieobjawiona jeszcze, a nader interesujca rozmowa

JW. Jezierskiego, Posa powiatu Garwoliskiego, czonka de-

putacyi do Petersburga — z Cesarzem. Powtóre, podanie, czyli

propozycye p. Chopickiego do Cesarza Rosyi, przez rce De-

putacyi przesane. Po trzecie, list X. Lubeckiego do dawnego

Dyktatora i przyczyna, dlaczego X. Lubecki, bdc Deputowa-

nym, do Polski nie powróci. Wnosz przeto, aeby wszystkie

te przedmioty do wiadomoci Izby jaknajprdzej podane zostay,

aebymy nie byli w tej smutnej koniecznoci doczytywania si

z gazet i pism zagranicznych o niechtnych witej naszej sprawie«.

10*
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JW. Marszaek: » Wszystko to jest zaatwione i przygoto-

wane, w poniedziaek raporta te bd obu Izbom przeczytane.

Std wic trzeba wstrzyma zdanie, aby nie byo przedwczesnec^

JW. Jan Jezierski: »Mój wyjazd przedsiwzity by w cza-

sie, kiedy rewolucya nie bya jeszcze za narodow uznana: ro-

zumiaem, i robi z siebie powicenie obywatelskie, jechaem
w duchu pokoju. Raporta nie zyskaj zapewne wanego zado-

wolnienia, oddaem je rzdowi w jzyku francuskim z tem za-

strzeeniem, aeby ich tumaczenie poprzednio mnie byo zako-

munikowane i przezemnie uznane. Moem zbdzi, ale przez

niewiadomo, i pozwol sobie ycie odebra, jeli mi kto do-

wiedzie, e byem, jestem lub bd zym Polakiemw.

JW. iVfarszaek czyta adres od oficerów kompanii pierwszej

pozycyjnej:

))Oficerowie kompanii pierwszej pozycyjnej artyleryi pie-

szej, zwaywszy, i, lubo obowizkiem kadego wojskowego

jest przela ostatni kropl krwi dla Ojczyzny, pragnc jednake,

aby caa ufno Narodu moga by w nich pooon, zaprzy-

sigaj wraz z swym dowódc wobec Boga i Rodaków, i si
zupenie powicaj sprawie nieszczliwej naszej Matki i e,

chociaby si podobao Opatrznoci zniweczy szlachetne usio-

wania Polaków w odzyskaniu swobód i wolnoci, nie przenios

nigdy na sobie, aby mieli dwiga na nowo jarzmo dawnych
tyranów. Oficerowie tej kompanii owiadczaj, i godem ich

zawsze bdzie: wmier lub zwycistwow, i e nie ma powi-
cenia, któregoby nie uczynili, aby wypeni obecnie wykonan
przysig.

Na co wasnorcznie kad swe imiona. »(Fodpisano): Do-

wódca kompanii lej pozycyjnej artyleryi pieszej Kapitan Bie-

licki, Porucznik Masowski Dyonizy, Podporucznik Czy,
Podporucznik Dr uchn i ak. Podporucznik L in k. Podporucznik

Sztyrmer, Podporucznik Wier z b o o wic z, Podporucznik

Zboiski Marcin, Podporucznik Swidzki«.
))Uczucia te tak s szlachetne, e ten adres do protokuu

przyj si godzi«.

JW. Ledócliowski : »I wydrukowa«.
Gosy: » Dobrze! dobrze !«

JW. lyiarszaek czyta projekt odezwy od Sejmu do Wojska:

))Mao jest przykadów tej jednoci i zgody, jaka Naród
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nasz od pocztku powstania oywia, z jak cigle postpuje

i powszechn wol swoj w kadyna kroku objawia; doznajc

trudnoci, tem dzielniej wystpuje i przewiadcz Europ o pra-

li
woci i czystoci zamiarów swoich, do których z bytu swojego

powoany zostaje. Przenikniona swym obowizkiem Reprezen-

tacya Narodowa w obu Izbach, Senatorskiej i Poselskiej, jest

szczerym tych uczu jednoci i wzrastajcej dziaalnoci tuma-
czem. Z aoci wyzna potrzeba, e niedawne zdarzenia obja-

wiy nam, jak dalece ufno i oczekiwania nasze zawiedzione

by mog! Napotkalimy nieprzewidziane utrudzenia i prze-

szkody, wstrzymany by postp, któryby móg nam nad nieprzy-

jacielem da przewag, zwrócone zostao dziaanie z drogi roz-

winicia ducha powstania, w samem nawet uzbrajaniu zrz-

dzone opónienie, wstrt i rozerwanie chwiao spraw nasz.

Rzumy zason niepamici na czas upyniony, a pomnijmy, e
jedynie ponowion wielk i potn czynnoci bolesne i dole-

gliwe, jakichemy doznali, wraenia zagodzi zdoamy. Po raz

trzeci powstanie narodowe dwigamy i ponawiamy; po raz

drugi zawizujce si Izby oceniaj poruszenia Narodu i naro-

dowego wojska i sam ^) rewolucy nietylko przyjy i obja-

wiy, ale podnosz i rozwijaj. Powodowane temi samemi
uczuciami i obecnemi okolicznociami, przystpiy do oboru

Wodza Naczelnego i prawie jednomylnie wskazanego przez

wojskowe gosy rady wojennej Ksicia Michaa Radziwia na

Wodza powoay. <

Wraca Wódz Naczelny na pole sawy rycerstwa narodo-

wego, oywiony najczystszem Polaka uczuciem. Posiadszy serca

rodaków, powiedzie on dzielne rycerstwo w swoje rodzinne

ziemie, gdzie mamy ujarzmionych ziomków oswobodzi. Nie-

zgas chwa okryte Wojsko Polskie, pene mstwa i dzielno-

ci, niecierpliwie czeka tej chwili, w której nowe zwycistwa,

nowe wiece na otarzu Ojczyzny skada bdzie. Twarda pora

roku opónia ten moment upragnionj^, wzywa nas do cierpli-

woci, do przejmowania si wzajemnym duchem jednoci i do

wytrwaoci, jakiej wielka sprawa naszej caoci, wolnoci i nie-

podlegoci wymaga. Niech yje nasz Wódz Naczelny! Niech

yje Wojsko z Narodem !«

') W allegatach: sanie (P. W.).
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Powysz odezw odesano do Komisyi.

JW. Swidziski : wNim udziel dwa pisma, na moje rce

przesane; wnosz, aby odezwa poprzednia tak wana jaknaj-

prdzej bya przyjta i ebymy z ni oficerów, a nawet Re-

prezentantów, wysali do znaczniejszyci oddziaów wojska.

Wszyscy Komisarze zgadzaj si na redakcy odezwy«.

JW. Trzciski: »Moeby to ubliao Wodzowi, bo i on wyda
zapewne od siebie odezw«.

JW. Marszaek: »Wszake to Wodzowi nie przeszkadza«.

JW. Barzykowski .' wLubo nic nie mam przeciw samej ode-

zwie, lecz nie mona- do wojska wysya nikogo, a tern bar-

dziej Reprezentanta, bez wiedzy Wodzaa.

JW. Marszaek: »Pytam si wic Izby, czy przyjmuje t
odezw i czy j kae drukowa ?«

JW. Swidziski: ))Skoro Izba dzieli zdanie kolegi Barzy-

kowskiego, mona t odezw w jednej kopii udzieli Wodzowi,

a w drugiej odesa do Komisyia.

JW. Roman Sotyk: wJako majcy oddzia w formowaniu

wojska, a zatem i w ministeryum wojny, mam sobie za obo

wizek faszywe wyobraenia o naszej sile zbrojnej sprostowa.

Pomimo licznych zawad, stawianych przez Rzd przeszy, dziel-

no Narodu, a mianowicie czterech Województw zawilaskich,

którym miaem zaszczyt przewodniczy i którym czuj si

w obowizku zoenia dzików za ich gorliwo obywatelsk,

sprawia, e mamy teraz, oprócz garnizonów fortecznych, 60.000

wojska do boju gotowego. W przyszym miesicu sia ta wzro-

nie do 115.000. Szczliwy jestem, i to donie mog z jak-

najpewniejszego róda«.
Deputacya wraca z Senatu.

JW. Zwierkowski : wSenat owiadczy, i natychmiast przy-

stpi do rozbioru projektu«.

JW. Swidziski: )>Mam udzieli Izbie dwa pisma: jedno od

ziomków naszych, obecnych w Paryu, którzy wybrali depu-

tacy, trudnic si spraw nasz, a ta w ich imieniu do Sejmu

adres przysaa:

))Do Sejmu Polskiego.

))Na pierwszy odgos powstania narodowego zebrani w Pa-

ryu rodacy poczytali sobie za najwitszy obowizek zoy
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bez odwoki hod posuszestwa i niezachwianej wiernoci po-

wanemu Sejmowi Polskiemu. Zgromadzonym w liczbie okoo
50 osób podobao si upowani podpisanych do dopenienia

w imieniu wszystkich tej drogiej prawemu Polakowi powinno-

ci. Pospieszamy wic, powani Ojcowie i Bracia nasi! Pospie-

szamy z wynurzeniem wam uczu rodaków, oddalonych od

ziemi Ojczystej. Wszystkich jeden przejmuje zapa, serca wszy-

stkich goniej bij, nili dwik sabej wymowy naszej. Za-

zdroni chwale ziomków, co z orem w rku oddali pierwsz

Ojczynie usug, biegn wszyscy bez odetchnienia pod sztan-

dary narodowe. Z wyboru ogólnego spada na podpisanych po-

winno pozostania w Paryu do dalszych zwierzchnoci naro-

dowej rozkazów, których z upragnieniem i niecierpliwie ocze-

kujc, wyznajemy si wiernymi Ojczyzny synami.

(Podpisano): Leonard Chodko, (podpisano): Bon. Jerz-

manowski, (podpisano): T. Morawski puk.« ^j.

W Paryu dnia 17. Grudnia 1830<(.

))Skadam ten adres u laski marszakowskiej z zapytaniem,

czy ma by do Komisyów odesany i drukiem ogoszony ?«

Gosy: ))Wydrukowa!«

JW. Morawski: ))Poniewa adres jest do Sejmu, wic wy-

pada go odczyta w poczonych Izbach«.

JW. Marszaek: »Mona go odesa do Senatu przez Depu-

tacy i wzywam do tego JJWW. Morozewicza i Józefa
Maachowskiegocc.

JW. Swidziski zacz czyta projekt do prawa JW. Dem-
biskiego, dowódcy gwardyi ruchomej Województwa Krakow-

skiego, lecz ten przerwany zosta przez gos:...

JW. Faitz: ))Podug uchwalonego dzi prawa tylko tre
ma by czytan«.

JW. Marszaek: »Jeszcze uchwaa nie zapadaw.

JW. Swidziski czyta:

[Nr. 604]. Kielce dnia 10. Stycznia 1831 r.

))Dowódca gwardyi ruchomej Województwa Krakowskiego

do JW. Marszaka Izby Sejmowej.

Lubo nie jestem na teraz czonkiem Sejmu, lecz w tak

^) W allegatach podpisano: Leonard Chodko. — B-on Jerzmanowski
pukownik. — T. Morawski. (P. W.).



— 152 —

wanej dla kraju epoce zdaje mi si, ze kaden Polak, czujcy

w sobie proste zamiary, winien myli swoje i rodki, jakie mu
si zdaj by pomocnymi, przedstawia opinii Narodu. Upra-

szam zatem JW. Marszaka, aby nastpujce sów kilka prze-

czyta raczy z miejsca swego, jako Marszaek Izby Poselskiej:

Art. 1. Naród Polski powstaje dla zajcia midzy naro-

dami europejskimi zbrodniczo wydartego mu miejsca.

Art. 2. Naród Polski jaknajuroczyciej owiadcza, e z Ce-

sarzem Rosyjskim, a byym Królem Polskim, ani pokoju, ani

rozejmu nie bdzie zawiera, dopóki Litwy, Woynia, F^odola

i Ukrainy nie odzyska, e za nie powsta przeciwko narodowi

rosyjskiemu — owiadcza.

Art. 3. Nie bdzie Naród Polski w adne z tyme Cesa-

rzem wchodzi ukady, dopóki ludy, beru jego ulege, nie bd
miay nadanych swobód konstytucyjnych.

atwo Przewietna Izba Poselska wano i korzy tej

deklaracyi oceni, pamitajc, e s okolicznoci, gdzie miao
sama jest ostronoci. Obszerniejszy manifest wytumaczy za-

pewne ludom, e przysza dla nich pora, ale e teraz, lub nigdy«.

(Podpisano) Henryk Dembiskie.
)/Rozumiem, e ten projekt, czcy si z wnioskiem JW.

Romana Sotyka, moe by odesany do Komisyia.

Gosy: ))Zgoda!«

JW. Jan Ledóchowski : »Pan Dembiski i na moje rce
tene sam przesa projekt. Lecz mam jeszcze adres od Gwar-

dyi Honorowej, od tych modzieców, których susznie redaktor

manifestu nazwa sercem Narodua. (Czyta):

))Reprezentanci Narodu! Dzisiejsza Gwardya Honorowa,

w zawizkach naszej rewolucyi powstaa, z caym modzie-
czym zapaem i z caem powiceniem si wspieraa wyjarz-

mienie Ojczyzny, wspieraa rozszerzenie ducha narodowego,

gdy byy Dyktator, chcc w samym zarodzie przytumi zakwi-

te nasze nadzieje, nada nam dno zupenie wojskow wten-

czas, kiedy rozkazy i postpowanie jego krzyoway zapa Po-

laków, wtenczas, kiedy moralnie wypadao nam dziaa. Dzi,

gdy postpowanie Rzdu zgadza si zupenie z duchem wiel-

kiej przyszoci Narodu, yczeniem przeto jest Gwardyi Akade-

mickiej powróci do jej waciwej dnoci, do uycia jej naj-

dzielniejszej wadzy, jak jest sia moralna. Pragnie ona ten
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wity zapa mioci Ojczyzny roznie w najustronniejsze za-

kay swej ziemi i czciowem rozproszeniem si swojem po-

da braterskie donie i ponie bratersk pomoc swym ziom-

kom, czy to w cywilnym, czy w wojskowym zawodzie. Pra-

gnie utrzymywa niezomn jedno w wielkiej sprawie na-

' szej, rozpomienia ogie powicenia si rodaków i bied
z nimi tam, gdzie nas dopiero co z grobu powoana Ojczyzna

przyzywa. Z uszanowaniem wic skadamy rzucone tu pier-

|p wsze myli organizacyi naszej - Najwyszej Wadzy Narodu.

Rozwinicie projektu, odmiany jego, a nawet inne zupenie

przeznaczenie, gdyby wol byo Sejmu takowe nam nada,

przyjmiemy z wdzicznoci«.

W Warszawie, dnia 22. Stycznia 1831. r.

Deputowani od Gwardyi.

(Podpisano) Kisielewski Kazimierz, Suchodolski, Przewo
dowski Jdrzej, Turski, Goszczyski, Gruewski, Malinowski

Józef, L. Kozowski, Bogdaski, Szaniawski Micha, H. Duch-

nowski, Sliwowski Ludwik, Jan Mikoszewski, Józef Wien, Hi-

polit Dysiewicz, Ludwik Orpiszewski, Kajetan Kowalewski, Jó-

zefat Brzozowski, Mayzner Józef, Ignacy Beszyski, Erazm Do-

browolski, Antoni Grabowski.

Projekt organizacyi dzisiejszej Gwardyi
Honorowej.

1-0. Gwardya, dotd Honorow zwana, nosi bdzie ty-

tu Gwardyi Akademickiej, z zachowaniem dotychczasowego
munduru i porzdku wojskowego. Powszechnem jej jest ycze-
niem, aeby stopnie, jakie konieczno wykae, nie ubliay
prawom równoci, ani przez zewntrzne oznaki, ani przez ty-

tuy wojskowe, ani nawet przez rónic pacy. Nominowani
dotd oficerowie z chci skadaj przyznane im rangi.

2-0. Z kadej kompanii wybierze si 40 lub 50, stosownie

do potrzeby, i odkomenderuje w mundurach Gwardyi do wadz
cywilnych i wojskowych. Celem ich bdzie nie adne starsze-

stwo, ale wspólne braterskie, patryotyczne dziaanie; w szere-

gach za najwitsz bdzie ich powinnoci utrzymywa za-

pa i energi, oraz wspólnie gin z nimi, jeeli tego fatalno
losów naszych wymaga bdzie.
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3A Reszta Gwardyi pozostanie w Warszawie w podo-

bnym, jak w powyszym artykule wyraono, celu.

4-^ W miejscu sztabu bdzie Komitet, jako centralny

punkt schodzenia si promieni, dziaajcych po caem Króle-

stwie, i pozostanie w Warszawie.

5A Gwardya Akademicka, jakkolwiek z radoci widziaa

Naczelnika swego w walecznym Pukowniku agowskim, je-

dnak, gdy inn przybiera odtd dno, jednomylnie yczy

sobie na naczelnika Romana Hr. Sotyka, tem wicej, gdy Pu-

kownik agowski, poznawszy nasze cele, z chci wdziczno
nasz poniesie pomidzy powierzone mu Krakusów szeregi«.

Izba odsya adres ten do Komisyów. Powraca deputa-

cya z Senatu.

JW. Morozewicz: »Senat podziela uczucia Izby i jest za

ogoszeniem adresu«.

JW. Jan Jezierski: »Wnosz, aby pisma, adresowane do

Sejmu, nadal wobec Izby byy odpiecztowane«.

JW. Roman Sotyk: wNadto zaszczytnem jest dla mnie po-

woanie na dowódc Gwardyi Honorowej, abym go przyj nie

mia i za niego najczulszych nie zoy dzików. Ale porzdek

jest dusz wojskowoci i Gwardya Honorowa jest batalionem,

ma dowódc, jak si uwolni od dotychczasowych swych obo-

wizków, bd mia za zaszczyt jej przewodniczy<(.

JW. Dbrowski : »Na gos JW. Trzciskiego mam zaszczyt

zrobi mój wniosek, aby uczyni wezwanie do Naczelnego Wo-
dza, wzgldem wyznaczenia Generaów do organizacyi pow-

sta, tchncych duchem patryotycznym i zaufaniem obywateli,

gdy dotd istotnie same tylko naduycia wywizyway si;

tumiono niejako powstania, nie wspierano dobrych zamiarów.

O zgroza! Czyli tak dobro ogóu prowadzone by ma? Duch

ogólny stygnie, interes nasz cierpi zwok, a Naród woa zemsty.

W dyplomatyce naszego interesu take nic nie postano-

wiono; wypada wic wysa mów godnych do dworów wszy-

stkich, jako to: Parya, Londynu, Szwecyi, Austryi, Turcyi

i Prus, i w zwizkowoci naszej da pomocy, a od drugich,

mianowicie od pogranicznych, zada neutralnoci bezwa-

runkowej «.

JW. Swidziski : »Nie miaem zwyczaju otwierania cudzych
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listów; jako czonek ciaa dyplomatycznego odebraem od Rzdu
ten list otwarty i taki go tu przyniosem «.

JW. Marszaek: »Wzywam Komisarzy, eby si zajli pro-

jektem do organizacyi nowego Rzdu«.
JW. Swidziski : wKomisya Organiczna owiadcza, aby za-

rzut na niej nie ciy, e dotd nie odebraa od Rzdu projektu«.

JW. Morawski: »Ale któ mia tworzy projekta?«

JW. Marszaek: ))Same Komisye mog ukada projekta«.

JW. Swidziski : ))Rzd wnosi i odczyta dwa projekta, ale

adnego nie odda«.

JW. Morawski : ))W tak wanej materyi najlepiej bdzie,

aby kada Komisya utworzya projekt, a z nich wszystkie ra-

zem wybior jeden, który Izbom przedstawi; mamy przesane

egzemplarze dwóch projektów rzdowychw.

JW. Swidziski: wKomisya Skarbowa i Prawodawcza ode-

bray po jednym przynajmniej egzemplarzu, a Organiczna a-
dnego nie otrzymaa«.

JW. Marszaek: ))Czonkowie Rady Najwyszej, bdc take
czonkami Izb, obarczeni s pracamia.

JW. Biernacki: »Gdyby Senat dzisiejsz(ej) uchway nie przy-

j, sprowadzioby to nowe narady, prosibym wic o zalimito-

wanie sessyi do popoudnia«.

JW. Marszaek: wLepiej zaczeka chwil, a Senat nas uwia-

domi o wypadku narady, aby wieczornem zebraniem nie prze-

rywa prac Komisyoma.

Po krótkiej przerwie wesza deputacya od Senatu, zo-

ona z JW. Kasztelana Gliszczyskiego i JW. Rui i ko w-

ski ego.

JW. Kasztelan Gliszczyski tak mówi : ^Szczliwym tra-

fem przyszo mi by tumaczem uczu wdzicznoci Senatu za

uszanowanie Izby Poselskiej dla tych artykuów konstytucyi,

które Senatowi nadaj cech czci Reprezentacyi Narodowej.

Senat przyrzeka, e wiernie odpowie bratnim uczuciom Izby.

Przeznaczya Opatrzno, em si doczeka chwili, w której

wolno nam si spodziewa odzyskania dawnych granic i nie-

podlegoci; waszej to mdroci, waszej wytrwaoci bdzie

owocem «.

JW. Marszaek: ))Z niewymown roskosz syszelimy wy-

raanie tych uczu bratnich; posu one nam za dowód, e
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starsi bracia nasi skadaj z nami cao nierozdzieln, e spoi-

nie do oswobodzenia Ojczyzny dy bdziemy«.

Po odejciu deputacyi Marszaek solwowa sessy do po-

niedziaku na godzin wpó do dziesitej, kiedy w poczonych
Izbach czytane bd raporta rzdowe.

Wadysaw Hr. Ostrowski, Marszaek.

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 24. Sty-
cznia 1831 r.

Po sprawdzeniu listy obecnoci okazali si obecnymi:

Z Woiewództwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teo-

dor Slaski. Jan Hrabia Ledochowski. Ferdynand Walewski. Micha Walew-
ski. Józef Gostkowski. Jan Bukowski. Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Franci-

szek Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Woiewództwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cyp-

ryan Baczyski. Józef Hrabia Ledochowski. Antoni Libiszewski. Antoni

Suchodolski. Franciszek Sotyk. Andrzóy Deskur. Roman Sotyk. Kon-

stanty Swidziski. Gustaw Hr. Maachowski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika

Ignacy eleski. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Woiewództwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofi Mo-
rawski. Jan Nepomucen Gliszczy^^ki. Marcin Radoski. Stanisaw Kacz-

kowski. Kazimierz Bartochowski. Aloyzy Biernacki. Kantorbery Tymowski.

Wadysaw Hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Falz. Antoni Rembowski. Sebastyan

Szymoski. Antoni Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Xawery Biedrzycki.

Z Woiewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalixt

Morozewicz. Xawery Hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy Hr. Poletyo.

Józef Swirski. Józef Chrzanowski. Tomasz Baron Wyszyski. Józef Ro-

zenwerth.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Jan Kuczewski. Pawe Ciesz-

kowski. Woyciech Wgleski. Andrzóy Mazurkiewicz.

Z Woiewództwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Tur-

ski. Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chemicki. Stani-

saw Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kaietan Kozowski.
Klemens Witkowski. Woyciech Chobrzyski.

Z Woiewództwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

xander Szymanowski. Jan Rostworowski. Szczepan winiarski. Stanisaw
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Hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franciszek Dbrowski. Ignacy

Starzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczycki. Franciszek Trzciski.

Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woowski.
Xawery Czarnocki. Augustyn Morzkowski. Woyciech Chodecki. Antoni

Zawadzki. Walenty Zwa. Wincenty Waszkiewicz.

Z Woiewództwa Podlaskiego. Posowie: JJWAV. Felix

Markowski. Ludwik Biernacki. Franciszek Zalewski. Jan Hr. Jezierski.

Joachim Lelewel. Wadysaw Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef Hr. Maa-
chowski. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Felix Gumowski.

Z Woiewództwa Augustowskiego. Posowie: JJWW.
Antoni Bykowski. Józef Hr. Starzyski. Jan Augustowski. Franciszek

Kisielnicki. 1) Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Antoni Kruszewski.

Wincenty Kruszewski.

JW. Marszaek: » Zawiadamiam z prawdziwym alem Prze-

wietn Izb Poselsk, e JW. Libiszewski oddala si z grona

naszego, dla objcia dowództwa nad pukiem jazdy Sandomier-

skiej; przytem mam honor oznajmi Izbie, i odezwa do woj-

ska, przezemnie na ostatniem posiedzeniu odczytana i zakomu-

nikowana Wodzowi, z uniesieniem przez niego przyjt bya.

Przyj on j, nie jako Wódz, ale jako onierz, i prosi, aby

jak najprdzej bez adnej zmiany wojsku ogoszon zostaa.

Senat zapewne zgodzi si na to. Perspektyw za, ofiarowan

przez JW. Modliskiego w imieniu obywatela Ehestaedt, Wódz
z wdzicznem odebra sercem, owiadczy jednak, i zapewnie

uywa jej nie bdzie, gdy zawsze na nieprzyjaciela z bliska,

a zatem goem okiem chce patrzy. Tymczasem wzywam JJWW.
Posturzyskiego i Chobrzyskiego, aby si udali do

Senatu dla zakomunikowania mu wzmiankowej odezwya.

(Gosy: wSenat si jeszcze nie zgromadzi«).

))Przewietna Izbo Poselska! Dzie dzisiejszy przeznaczony

jest na suchanie raportów z rónych wydziaów rzdowych,

o ich dziaaniach od wiekopomnej chwili odzyskanej niepodle-

goci naszej; a lubo mniej nas obchodzi powinna przeszo,

wicej za zajmowa teraniejszo i przyszo, nie bez uytku

bdzie to zdanie sprawy ustajcej wadzy, bo wam przedstawi

obraz jej usiowa, czsto skrzyowanych nie od niej zawisemi

1) W allegatach, Kajetan Gawroski zapisany, jako zmary. (P. W.).
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przeszkodami i nie zawsze pomylnym uwieczonych skutkiem.

Obraz ten wyjani wam oraz pooenie kraju, jego si i nie-

zliczone rodki, jakici uy moemy, by nadziej w rzeczywi-

sto zamieni; wszake, nim si z Senatem zczymy dla wy-

suchania Ministrów, rozwamy projekt do uchway spiesznie

potrzebnej, a stanowicy atrybucye i granice naczelnej wadzy
wojskowej; wzywam Komisye Izby Poselskiej, aby takow
wnie chciay«.

Po tem przemówieniu JW. Marszaka JW. Barzykowski,

majc przez tego udzielony gos, tak si odezwa:
»Zaledwie wie dosza do Województwa, którego mam

zaszczyt by Reprezentantem, e Jenera Chopicki zoy naj-

wysz wadz, natychmiast zgromadzili si wszyscy obywatele

i urzdnicy, majc na czele rad obywatelsk, i uchwalili adres

do Sejmu, aby owiadczy, i zmiana Wodza nie wpywa by-

najmniej na ich uczucia patryotyczne i e, raz postanowiwszy

krew przela w sprawie Ojczyzny, ani na chwil nie spoczn,

dopókd wolnoci i niepodlegoci Polski nie wywalcz i e
kadego, mieszajcego porzdek publiczny, uwaa bd za

Moskala. Adres ten wrczony mi przez dwóch Pukowników
dowódców Gwardyi Ruchomej, mam honor zoy u laski

marszakowskiej «.

JW. Marszaek: wZdaje mi si, e odezwa ta, stosownie do

prawa, odesan by powinna do Komisyów, aby uchwaliy, czy

ma by w zupenoci przyjt i do druku podan«.

JW. Józef Ledóchowski : ))Nie posiadajc ani daru wymowy,
ani atwoci wysowienia, nie podnosiem dotd gosu mego
w obradach naszych, jednak nie godzi si milcze, gdy idzie

o izecz przewan, uchwalon w art. 4. projektu, przez Izby

przyjtego, i wypowiadanie wojny, ratyfikacya traktatów, wy-

bór osób do rzdu lub oddalenie — do Izb naley: sdzibym
wic koniecznie, aby Sejm ogosi si za nieustajcy, bo cho
mniemam, e osoby, powoane do steru rzdu, nie zawiod
ufnoci w nich pooonej, przecie zdarzy si mog okoliczno-

ci nage, gdzie bdzie potrzeba koniecznie ich zmiany. I gdyby

przed kilk dniami, kiedy Dyktator skada swoj wadz, Izby

nie byy zwoane, kraj byby popad w nierzd i zamieszanie.

Z tego powodu skadam stosowny projekt u laski masza-

kowskiej«.
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JW. Sekretarz czyta tre projektu:

))Z powodu, i art. 4. uchway Sejmowej z dnia 22. Sty-

cznia r. b. opiewa, i wypowiedzenie wojny, i ratyfikacya tra-

ktatów, mianowicie wybór lub oddalenie [osób], rzd ska-

dajcych, do Izb Sejmowych naley, Sejm teraniejszy zawi-
zuje si w Sejm nieustajcy na czas trwania wojny, a do usta-

lenia bytu politycznego odradzajcej si teraz Ojczyzny naszej

i zaprowadzenia w niej rzdu staego, przez traktaty uzna si
majcego. Komplet za na czas trwania tego nieustajcego

Sejmu w kadej Izbie stanowi poowa jej czonków, a którzyby

z tych czonków z stolicy na czas niejaki oddali si mieli po-

trzeb, uzyskaj na to pozwolenie na pimie od Prezydujcego
Izby, do której nale«.

JW. Marszaek: wPytam si Izby, czy ma by odesany do

Komisyówtt.

Gosy: »Zgoda! zgoda!«.

))Mam tu jeszcze dwa projekta JW. Tymowskiego: pier-

wszy co do ustanowienia znaku honorowego na teraniejsz
kampani; drugi o zmianie artykuu Statutu organicznego co

do atrybucyi Komisyi Sejmowych«.

Gosy: ))Do Komisyia.

))Nastpnie JW. Konstanty Witkowski czyni wniosek

o ustanowieniu komitetów, czuwajcych nad stanem rolnictwa

i urzdzenie go w sposób waciwy«.
Gosy: ))Do Komisyi«.

Inne gosy: »Nie, to materya do czasów pokoju«.

JW. Dembowski: wJedno sowo«.

JW. Marszaek: wPrawo dyskusyi nie dozwala; zadecydu-

jemy t rzecz przez powstanie: kto przeciwny odesaniu pro-

jektu do Komisyi, raczy powsta«. [Wikszo Izby powstaje].

»Zostawmy wic go do czasów pokoju«.

JW. Dembowski: wAle to wanie projekt zastosowany do

czasów wojny«.

JW. winiarski: »Uznanie«...

JW. Marszaek: »W jakim przedmiocie JW. Pan chcesz

mówi ?«.

JW. winiarski: »Wzgldem otworzenia ksig po Woje-
wództwach dla uznania rewolucyi za narodow*.

Gosy: wDo Komisyi«.



160

JW. Sekretarz czyta:

»Uwagi Wojciecha Chodeckiego [Deputowanego z okrgu
czyckiego] nad przyszym skadem Komisyi Rzdowej przy-

chodów i skarbu«.

JW. Biernacki: »Wanie teraz Komisye pracuj nad pro-

jektem o Rzdzie«.

JW. Chodecki: ))Z moich uwag wanie mog korzysta

Komisye «.

Gosy: ))Do Komisyi«.

JW. Marszaek: ^Poniewa Senat si jeszcze nie zgroma-

dzi, limituj sessy na kwadransa.

Po chwili:

JW. Starzyski: wPoniewa wiemy o korespondencyi mi-
dzy ex-Dyktatorem, a Wielkim Ksiciem, prosimy wic, aby

JW. Gustaw Maaciowski raczy nam j odczyta«.

Gosy: » Prosimy! prosimy !«

JW. Gustaw iVlaachowski : wNaprzód winienem sobie. Na-

rodowi i Izbie powinszowa, ze od lat czterdziestu niesyszane

tumaczenie interesów zagranicznych daje si sysze w tem

miejscu. Jest to wielkim postpem na drodze niepodlegoci

i konstytucyjnego porzdku, równie jest zarczeniem samoistno-

ci Narodu, jak wojna — jego niepodlegoci. Zapytany o obja-

nienie korespondencyi midzy ex-Dyktatorem, a W. Ksiciem,

nie waham si udzieli go Izbie, bo jawno nas tylko zabez-

pieczy moe. Winienem tu tylko doda, e ona nie jest tak

wan, jak niektórzy z obradujcych myleli. W pocztkowych
Dyktatury czasach korespondencya bya bardzo krótka, bo ogra-

nicza si tylko na zamianie jednego listu. Przeczytawszy go

i zastanowiwszy si nad nim, mona spostrzedz, e duch nie

jest tak wystpnym, jak wielu mniemao; s wprawdzie sowa,

które naprowadzaj na myl, e Dyktator przyj jedynie dla-

tego wadz, aby sta si panem okolicznoci. Jenera Chopi-

cki by zawsze dobrym onierzem i dziaa jak onierz. List

ten jest pisany w jzyku francuskim, a wczoraj go dopiero ode-

brawszy, nie mogem dotd wygotowa tumaczenia. Jeeli

wic Izba rozkae, odczytam go w oryginaem.

(Gosy: wprosimy «).

))Monseigneur! Votre Altesse Imperiale pourra se convain-

cre, je Tespere, par la lecture des pieces dont j'ai Thonneur de
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lui transmettre ci-joint copie: que la force des evenements
seule, m'a engagó h prendre un pouvoir, qui, pour leur faire

face, devait etre aussi imperieux qu'eux. En cedant aux circon-

stances pour les maitriser, je crois avoir prevenu bien des

mauxetempeche uedes faits auxquelsd'ailleurs j'avais ete entie-

rement etranger, ne degenerassent en licence et en anarchie.

Fort de Tintime conviction d'avoir fait mon devoir, jose, Mon-
seigneur, en appeler a la haute justice de V. A. Imperiale, pour

La supplier de vouloir bien ne pas rendre responsable toute

f" une Nation de quelques exces inseparables de toute commo-
tion violente. Assez et trop longtemps, des perfides conseillers

ont calomnie cette Nation genereuse. Que la verite penetre de-

sormais dans le palais du monarque! Trop soigneusement ca-

chee, elle a pu, elle a du peut — etre echapper jusqu'a pre-

sent a V. A. Imperiale. Maintenant qu'elle est connue, mainte-

nant que ceux, qui la denaturaient, sont demasques, daignez

Mgr etre Vous-meme son organe, daignez etre notre interprete

aupres de Sa Majeste Imperiale et Royale.

L'histoire applaudira a cette genereuse action. Tout un
peuple devra sa felicite a Tintercession de V. A. Imperiale. Ce
peuple sait etre reconnaissant, et Faffection meme que V. A.

Imperiale lui a constamment montree, les soins donnes a cette

brillante armee, qui est son ouvrage, ces liens sacres qui Tunis-

sent a une Polonaise, paraissent aux Polonais autant des titres

a la haute protection de V. A. Imperiale.

Cet espoir ne sera point decu, Monseigneur! La grandeur

d'ame de V. A. Imperiale lui fera payer par des bienfaits les

griefs meme qu'un malheureux concours des circonstances pour-

rait L'autoriser a elever contr quelquesuns d'entre nous.

Aussi, je ne balance pas a supplier V. A. Imperiale de favori-

ser par tous les moyens, qui sont en son pouvoir, les efforts

que va tenter aupres de son august frere la Deputation, en-

Yoyee dans le but d'arreter les flots du sang, prt a couler.

Varsovie le 10. Decembre 1830. (Signe) Chopickia.

JW. Jan Ledóchowski : »Jakkolwiek JW. Maachowski uspra-

wiedliwi w czci Jeneraa Chopickiego, zdaje mi si jednak,

ze tego wyraenia, i nie Naród, ale zgraja powstaa, nic uspra-

wiedliwi nie moe; wyraz ten jest ubliajcy Narodowi; wie-

dzia ju bowiem Jenera Chopicki, na jakim stopniu stoj rze-

Dyaryusz.
]^j[
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czy, bo ten list pisany w poowie grudnia. Nie godzio si ma-

mi Wielkiego Ksicia marnemi nadziejami«.

JW. Gustaw Maachowski: »Prawda, e nie godzio si, ale

wyrazu: zgraja niema w caym licie«.

JW. Jan Ledóchowski: »Ale jest wyraz: des exces, a nie

godzio si nazv/a rewolucy podobnym wyrazem «.

JW. Starzeski: »List ten jest pod dat 10. Grudnia, a Sejm

dopiero 20. Grudnia potwierdzi Dyktatora; z tego pozna mo-

na, e ex-Dyktator knowa ju pierwej zdrad i wanie dla

dopicia swoich zamiarów da nieograniczonej w niczem

Dyktatury «.

JW. Jan Jezierski: wdam objanienia, przez czyje rce do-

szed ten list do W. Ksicia; my bowiem wyjechalimy w tym

samym dniu do Petersburga, a przecie mog zarczy, emy
go nie miei«.

JW. fiilarszaek : wNie znajc tej rzeczy, nie mog da wy-

janienia«.

JW. Winiewski : wNaleaoby rozpozna, czyj rk brulion

jest pisany; zapewne nie sam go pisa Dyktator; moe s ja-

kie przypiski«.

JW. Gustaw Maachowski: »Nie ma adnych; nie byem
wtenczas w wydziale interesów zagranicznych, gdy ten li&t by
przysany; wystpiem bowiem z rzdu tymczasowego, aby si
uda w Województwo Sandomierskie«.

JW. Winiewski: »W. Krysiski musi co o tern wiedzie«.

JW. Gustaw Maachowski : wJego to wanie gorliwoci wi-

nienem wynalezienie tego listu«.

JW. Sekretarz czyta tre projektu, podanego przez JW.
Jana Ledóchowskiego, o nadaniu [waciwych] stopni regimen-

tarzom i oficerom, przez nich mianowanym.

JW. Marszaek: »Gzy Izba da, aby ten projekt zosta do

Komisyi odesanym ?«

Gosy: ;)Do Komisyi !«

JW. Marszaek:] »Czy Izba da, aeby projekt o wadzy
Naczelnego Wodza tu by rozbieranym, lub dopiero w poczo-
nych Izbach ?«

Gosy: »Tu, jeeli czas pozwoli«.

JW. Marszaek: »Wzywam teraz przeznaczon przezemnie
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deputacy, aby si udaa do Senatu, a JW. Sekretarz przeczyta

projekt((.

JW. Sekretarz czyta: »Uchwaa Sejmowa.

Izba Senatorska i Izba Poselska, stosownie do przedsta-

wionego im przez Komisye Sejmowe projektu i po wysucha-

niu tyche Komisyi, zwaajc potrzeb oznaczenia wadzy,
jaka Naczelnemu Wodzowi wojsk Polskich od Narodu powie-

rzon by ma, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Kierunek siy zbrojnej, jako te mianowanie do-

wódców i oficerów a do stopnia pukownika wcznie, nale
do Naczelnego Wodza; na wysze za stopnie przedstawionych

od niego kandydatów Rzd, najwysz wadz sprawujcy, za-

twierdza; urzdnicy i oficyalici wszelkiego stopnia, do czynnej

suby wojskowej nalecy, mianowanymi bd przez Wodza
Naczelnego.

Art. 2. Wszystko, co si ciga do obrony kraju, pomno-
enia uzbrojenia, ubioru i ywnoci wojska, winno by przez

wadz wykonawcz na danie od Naczelnego Wodza prze-

dewszYstkiem zaatwione i uskutecznione.

Art. 3. Prawo zawierania ukadów o zawieszenie broni

suy Naczelnemu Wodzowi.
Art. 4. Do Naczelnego Wodza naley rozdawanie krzy-

ów i orderów wojskowych stosownie do ustaw.

Art. 5. Naczelny Wódz mie bdzie prawo oddawania

wojskowych wszelkiego stopnia, przeciw przepisom wojskowym
wykraczajcych, przed sd wojenny i zatwierdzania i wykony-

wania wyroków, oraz uaskawienia.

Art. 6. Nim prawo karne dla wojska na Sejmie uchwa-

lonem zostanie, obowizujce za Ksistwa Warszawskiego prze-

pisy karne zachowanymi i teraz bd.
Art. 7. W okolicach dziaa armii, w stanie wojennym

ogoszonych, wszelkie osoby cywilne, z jakiegokolwiek powodu
tyme dziaaniom uszczerbek przynoszce, na rozkaz Naczel-

nego Wodza aresztowane i do waciwych sdów cywilnych,

natychmiast po przyaresztowaniu, odesane by winny.

Art. 8. Naczelnemu Wodzowi zachowane jest prawo od-

dawania pod sd wojenny osób, które za szpiegów, przez nie-

przyjaciela uytych, uznanemi bd.
Art. 9. Naczelny Wódz mie bdzie gos stanowczy w Rz-

11*
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dzie w tein, co si rzeczy wojennych dotyczy, a to, dopóki

tego miejscowe pooenie gównej kwatery, bez uchybienia dzia-

aniom wojennym, dozwoli«.

JW. Marszaek: »Do tego projektu zdaje mi si, e trze-

baby doda jeszcze jeden artyku, który w ten sposób zreda-

gowaem: »Dowódca wojsk Polskich nosi bdzie tytu Naczelnika

siy zbrojnej narodowej«...

(Gosy: wLepiejby byo: Naczelnego Wodza«).
»Tytu ten zbliaby si do tytuu W. Ksicia« Uywa

bdzie, jako oznak rangi dubeltowego haftu generalskiego i na

szlifach na krzy zoone dwie buawy hetmaskie«.

Po odczytaniu wraca deputacya z Senatu z oznajmieniem,

e Senat niezwocznie roztrznieniem projektu zaj si ma.

JW. i\llorawski: »Wszake i w nominacyi Radziwia na-

zwany on jest Wodzem Naczelnym, dla jednostajnoci wic le-

piej jest ten mu tytu zostawi«.

JW. Woowski czyta:

»Przewietna Izbo Poselska! Komisye twoje, Przewietna

Izbo Poselska, zajte hyly dnia wczorajszego do pónej nocy

wypracowaniem dwóch wanych projektów; jednego, wzgldem
ksztatu Rzdu, przez Sejm majcego by ustanowionym, który,

w zasadach swoich uoony, jest ju tylko do redakcyi oddany;

drugiego, wzgldem stosunków tego Rzdu z Wodzem Na-

czelnym, który Komisye poleciy mi przedstawi Wam, szano-

wni Reprezentanci. Lubo czuj nieudolno moj w tym osobli-

wie przedmiocie, dopeniam jednake rozkazu, pewien pobaa-
nia waszego tam, gdzie nago rzeczy nie dozwala adnemu
Polakowi, a tem mniej czonkowi tej Izby, od jakiejkolwiek

wymówi si posugi. Samodzierca Rosyjski, potomek niena-

wistnej pamici Katarzyny II., co, podeptawszy prawa narodów,

pierwsza daa ucywilizowanej Europie przykad haniebny tar-

gnicia si na niepodlego wolnego i samoistnego Narodu;

król krzywoprzysizca przez usta swojego zabakaskiego ry-

cerza, który zapewne nie stanie si zawiaskim, bo z nami
nie zotem, ale orem wojowa potrzeba, przemówi ju do

Polaków i groc napadniciem tej przez przemoc i zdrad
w szczupych granicach zamknitej krainie, chce, eby polscy

wojownicy i obywatele w jego poszli lady [i] jak on zgwaci
zaprzysion przez siebie konstytucy, najuroczyciej zarczone
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swobody narodowe, tak my równie dopucili si krzywoprzy-

sistwa naprzeciw ukochanej Ojczynie. Odpowied na to wy-

zwanie bdzie godna wielkiego i szlachetnego Narodu, który

przez usta Reprezentantów swoich niezwocznie wyrzecze, i
ten grony pan odpad ju od prawa panowania nad dziedzin

Piastów i Jagieów, i zaniiast kuszenia si o nowe zdobycze

i zabory, raczej winien pomyle o oddaniu, co cudzego, i zwróce-

niu Polsce Litwy,Woynia, Podola i Ukrainy. Pójdziem wic i potra-

fimy miao najedcy stawi czoo, nietylko, eby granic teraniej-

szych obroni, ale równie obroni [uwolni] wycigajcych ku nam
rce i pragncych si z nami poczy wspóbraci. W tym to chwale-

bnym celu i aby dzi jeszcze Wód z Naczelny z rk naszych odebra

wielk wadz, przez Reprezentantów Narodu uwicon, przycho-

dzi projekt niniejszy pod ostateczn Izb Sejmowych decyzy; nie po-

trzebuje on dugiego usprawiedliwienia, bo jest wypywem nie-

ograniczonego w nieskazitelnym i walecznym obywatelu za-

ufania, i takim cay tchnie duchem. W art. 1 nadana Wo-
dzowi Naczelnemu wolno nietylko przedstawiania Rzdowi
kandydatów do wszelkich stopni wojskowych, ale nadto mia-

nowania samemu, a do stopnia pukownika wcznie, a to nad

danie Wodza, który w samej [znanej] skromnoci swojej chcia

tylko mie sobie zachowan moc mianowania a do stopnia

kapitana wcznie. W^ postanowieniu takowem ta myl powo-

dowaa Komisyami, i, jakkolwiek onierz polski, w tak wi-
tej walczc sprawie, nie potrzebuje innej nagrody nad to we-

wntrzne przekonanie, i si wywiza z obowizków swoich

dla Ojczyzny, do Narodu jednake, czyli jego Reprezentantów,

naley odda jawny hod cnocie i walecznoci, i postawi w mo-

noci Naczelnego Wodza, aby, jeeli to uzna za potrzebne,

bez dalszej zwoki, na placu ju bitwy do wyszego posun
stopnia, bo on sam najlepiej zna moe, kto tego godzien za-

szczytu. Ulego wadz wojskowych rozkazom Wrodz Naczel-

nego art. 2 w tern wszystkiem zawarowana, co si tyczy

obrony kraju, pomnoenia, uzbrojenia i ywnoci w-ojska, sama
si przez si usprawiedhwia. W art. o bez uchybienia po-
danego celu, nie moga by odmówion Naczelnemu W^odzowi

mono zawierania ukadów o czasowe zawieszenie broni.

Prawo rozdawania krzyów i orderów wojskowych, art-em 4

nadane, oparte jest na tej samej zasadzie, jaka przy art. 2 po-
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wyej wyuszczona. W art. 5 i 6 musiaa by poruczon Wo-
dzowi Naczelnemu nieograniczona wadza oddawania pod sd
wojenny, zatwierdzenia i wykonywania wyroków, oraz uaska-

wienia; bo rzecz ju dowiadczeniem stwierdzona, e karno
wojskowa najmniejszej nie cierpi zwoki i caa na szybkoci
w postpowaniu zaley. Prawo wojskowe, dotychczas zacio-

wywane, jakkolwiek wiele niedokadnoci obejmujce, byo ko-

niecznoci poda za jedyn norm, nim nowe prawo karne

dla wojska polskiego uchwalonem zostanie. W art. 8 [7-ym]

naglca i nieodb[i]ta tylko potrzeba bya powodem dla Komi-
syów rzucenia lekkiej zasony na wolno osobist i uczynie-

nia w^yjtku od ogólnej zasady, i osoby cywilne przez wa-
ciwe tylko wadze aresztow^anemi by mog, nadajc Wo-
dzowi Naczelnemu moc, z natury rzeczy wypywajc, przy-

aresztowania osób cywilnych, z jakiegokolwiek powodu dzia-

aniom wojskowym uszczerbek przynoszcych, lecz zaraz w tyme
artykule dodane, i po osdzeni[e] natychmiast do waciwych
sdów cywilnych odesanemi by powinny. Art. 8 nie potrze-

buje dalszego usprawiedliwienia, równie, jak art. 9 co do za-

siadania Wodza Naczelnego z gosem stanowczym w Radzie

Najwyszej Rzdowej. Nie mog jeszcze w kocu prze[milcz]e,

i w pocztkowym projekcie umieszczony by jeszcze jeden ar-

tyku, obowizujcy Wodza Naczelnego do wykonania przy-

sigi na powicenie si dla sprawy Narodu i nieopuszczanie

teje, lecz dodatek ten susznie jednomylnoci prawie przez Ko-

misye odrzucony zosta; by on bowiem skutkiem niesycha-

nego postpowania ze strony ex- Dyktatora i rzuciby u obcych

cie na charakter narodowj^, i czego podobnego po raz drugi

od wspórodaków lka si moemy. Kto, e tak powiem,

w sercu swojem nie nosi przekonania i czucia, jakie Ojczyzna

na niego wkada obowizki, tego adne przysigi nie zwi;
my przecie oczywisty przed sob mamy dowód, i przysiga

nie zdoaa nas obroni od niesychanych krzywd i gwatów.

Otoczmy wic nieograniczonem zaufaniem naszem czcigodnego

Wodza; powiedzia on wymownie i krótko, i takim bdzie,

jakim by; zawierzmy jego sowu, by zawsze dobrym Pola-

kiem, takim te pokae si w sprawie wielkiej wielkiego Na-

rodu, dobijajcego si o wszystko, co tylko w^ towarzystwie

najdroszem by moe: o w^olno i niepodlegoci
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JW. Jasieski: wZdaje mi si, e, jako czonek Komisyów wa-

szych, winienem do wniesionego projektu nastpujce da obja-

nienie. Wódz szanowny, nie wymuszon jednoci, ale pra-

wdziwie wol Reprezentantów Narodu i wojska wybrany, po-

da tak skromne punkta swojej atrybucyi, emy widzieli, i
niechtni mogliby bezkarnie od jego rozkazów si uchyla, Ko-

misyom wic naszym zdawao si konieczn potrzeb je roz-

przestrzeni dla niezatamowania dziaa tego ma, który

w pamitnych swych sowach, e wczemtbyem— tern bd« zoy
najuroczystsz przed Narodem prawego postpowania przy-

sig i szczliw przyszych pomylnoci wrób. Nie tramy
wic na prónych i drobiazgowych dyskusyach tak dla nas,

a tembardziej dla dostojnego Wodza drogiego czasu, spieszmy

si z przyjciem jednomylnoci projektu, a temsamem posta-

wimy Wodza w monoci wyjechania jaknajszybszego do

wojska, a sami w dalszych pracach, które nam nasze obo-

wizki wskazuj, postpujmy. Jestem za przyjciem projektu

bez gosowania i dyskusyi«.

JW. Swirski: ))Do patryotyzmu waszego odzywam si, Re-

prezentanci! Nie róbmy zwoki, jedna chwila stracona moe
opóni wyjazd Wodza do wojska; jeszczemy mu mao dali

wadzy. Jeeli myli nasze tamowayby jego dziaania, niech

nam ycia odbieraa.

Gosy: wW^otowa, wotowa!«.

JW. Witkowski: wZdaje mi si, i naleaoby doda w art.

5, e i urzdnicy cywilni, majcy styczno z wojskowoci, za

przewinienia, powinni by pod sd wojenny oddawani«.

Gosy: ))To ju jest w projekcie zawarte«.

JW. Sekretarz odczytuje raz jeszcze projekt wraz z arty-

kuem, przez JW. Marszaka dodanym, który jednomylnie zo-

staje przyjtym.

Uchwaa Sejmowa.

»Izba Senatorska i Izba Poselska, stosownie do przedsta-

wionego im przez Komisye Sejmowe projektu i po wysucha-

niu tyche Komisyi, zwaajc potrzeb oznaczenia wadzy, jaka

Naczelnemu Wodzowi wojsk polskich od Narodu powierzon

by ma, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

\
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Art. 1. Dowódca wojsk polskich nosi bdzie tytu Na-

czelnego Wodza siy zbrojnej Narodowej, uywa bdzie jako

oznak rangi dubeltowego haftu jeneralskiego i na szlifach na

krzy zoone dwie buawy hetmaskie.

Art. 2. Kierunek siy zbrojnej, jakote mianowanie do-

wódców i oficerów a do stopnia pukownika wcznie, nale
do Naczelnego Wodza, na wysze za stopnie przedstawionych

od niego kandydatów Rzd, najwysz wadz sprawujcy, za-

twierdza; urzdnicy i oficyalici wszelkiego stopnia, do czynnej

suby wojskowej nalecy, mianowanymi bd przez Wodza
Naczelnego.

Art. 3. Wszystko, co si ciga do obrony kraju, pomno-

enia, uzbrojenia, ubioru i ywnoci wojska, winno by przez

wadz wykonawcz na danie od Naczelnego Wodza prze-

dewszystkiem zaatwione i uskutecznione.

Art. 4. Prawo zawierania ukadów o zawieszenie broni

suy Naczelnemu Wodzowi.
Art. 5. Do Naczelnego Wodza naley rozdawanie krzyów

i orderów wojskowych stosownie do ustaw.

Art. 6. Naczelny Wódz mie bdzie prawo oddawania

wojskowych wszelkiego stopnia, przeciw przepisom wojskowym
wykraczajcych, pod sd wojenny, zatwierdzania i wykonywa-
nia wyroków, oraz uaskawienia.

Art. 7. Nim prawo karne dla w^ojska na Sejmie uchWa-

lonem zostanie, obowizujce za X. Warszawskiego przepisy

karne zachowanymi i teraz bd.
Art. 8. W okolicach dziaa armii, w stanie wojennym

ogoszonych, wszelkie osoby cywilne, z jakiegokolwiek powodu
tyme dziaaniom uszczerbek przynoszce, na rozkaz Naczel-

nego Wodza aresztowane i do waciwych sdów cywilnych

natychmiast po przyaresztowaniu odesane by winny.

Art. 9. Naczelnemu Wodzowi zachowane jest prawo od-

dawania pod sd wojenny osób, które za szpiegów, przez nie-

przyjaciela uytych, uznanemi bd.
Art. 10. Naczelny Wódz mie bdzie gos stanowczy

w Rzdzie w tem, co si rzeczy wojennych dotyczy, a to do-

póki tego miejscowe pooenie gównej kwatery bez uchybie-

nia dziaaniom wojennym dozwoli.

Niniejsz uchwa po nadaniu jej przez Izb Senatorsk
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i Izb Poselsk mocy prawa, zalecamy i rozkazujemy umieci
w dzienniku praw, oraz przesa do Senatu. Komisyów Rz-
dowych i wszystkich wadz krajowych, a w szczególnoci za-

lecamy Komisyi Rzdowej Sprawiedliwoci prawo niniejsze,

jako majce wszelk moc obowizujc, ogosi«.

Dan w Warszawie dnia 24. Stycznia 1831 r.

JW. Marszaek : »Wzywam J W. Tymowskiego i J W.
Chodeckiego, aby oznajmili Senatowi jednomylne przyj-

cie projektucc.

Deputacya, wróciwszy, owiadcza, i Senat natychmiast

zajmie si dyskusy.

JW. Lelewel: » Drogie s wspomnienia przeszoci, która

kojarzya wszystkie prowincyePolski, w której pierwsze zawizki

tej spólnoci byy pooone! Król okietek nie wiksze mia
królestwo, jak obecne, i równie, jak teraz, otoczone nieprzyja-

ciómi. Szukajc przyszych ziomków narodu, w trudnem po-

oeniu swojem zwraca uwag ku Litwie. W niej znalaz zawi-

zek tego watka, który si w^ nastpnych roztacza wiekach. Ju
to 505 lat upyno, jak Gedymin z okietkiem, sprzymierzeni

wspólnie, dziaali i rzucili pierwsze nasiona do zlania si obu

narodów w jedno. Wnet Mazowsze stao si porednikiem

midzy Litw i Polsk przez maestwa i sojusze; nadszed

czas, gdzie Jagiellonów ród rzadkim i jedynym w dziejach przy-

kadem mia kojarzy dwojakie narody, [u]mia by królem dla

obu narodów. Bogosawiy go pokolenia, a czas to sprawi, e
spólno dojrzaa. Imi Czartoryskich, które i dzi przewodni-

czy w Senacie, przyczynio si do pamitnego zwizku, dope-

nionego Uni Lubelsk. Jeszcze i w tej chwili, w tych dla na-

rodów wanych momentach, prowincya mazowiecka poredni-

czya w uatwieniu zwizku. W niej si otworzyy wspólne

narodów obrady, w niej stolica, Sejmy, zjazdy i wspólne kró-

lów elekcye. W tej wanie sali poczli obradowa razem oba

poczone narody. Dalsze czasy s znane, jak Batory odzyski-

wa dla Litwy Poock i Bia Ru. W ponawianych z nieprzy-

jaciómi wojnach, imiona Chodkiewiczów, Radziwiów czyy
si z imionami koronnych hetmanów. Cieszyy si wspólnem

powodzeniem i pomylnoci oba narody, wspólnie znosiy prze-

ciwnoci i niedol. W tej sali byy chlubne obrady o potrze-
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bach narodów stanowice, w niej si rozstrzyga ich los w cza-

sach, gdy ju niepodobna byo byt Polski utrzyma. W prze-

ciwnociach i nieszczciu najwietniej si objawiaj godno
ludzka i wielkie charaktery. Nie brakowao ich Litwie. W tej

tu sali mowie Litwy dzielnie wspierali wspólne obrady i nie-

ustraszonego mstwa skadali dowody. Do tu przypomnie
Korsaka, Reytana i innych. Tu oni dniem i noc leeli, gdy
ju ich rad nie suchano; tu, w tem oto miejscu, stawili za-

city i nieprzeamany opór, dopóki ich gwat i nieprawo z po-

ród obrad nie wyrwaa. Wszdzie mielimy w Litwinach

czynnych i dzielnych wspóbraci. Mamy jeszcze wicej imion

przytacza? Poczobutów, Naruszewiczów? I Kociuszko by Li-

twin! Zdaje si, e wymieniwszy to imi, nie godzi si go sa-

wi. Czujemy a nadto dobrze, jak uwietnio gasncy i byt

swój traccy Naród Polski, jak rzucio chwa na braci na-

szych. Lecz nacó nam z grobu wyciga pamitne zmarych
mów imiona; gdy poród nas, w obu Izbach, mamy plemien-

ników Litwy: Paca, Radziwia. Niemcewicza i Ciebie, Jenerale

Niesioowski, który w ostatnich chwilach do koca w polu

i obronie Narodu dosta i do ostatka nie opuci sprawy Oj-

czyzny. Litwa, Woy, Ukraina i Podole, zawsze nieodstpne

powszechnej sprawie i dzi obracaj swe oko na Polsk. Zawsze

jeden duch, jeden interes oywia i kierowa ich krokami i dzi
równie do tego s skierowane ceiu, wygldajc z upragnie-

niem pomocy. Juecie ich, Reprezentanci obu Izb, powoali

manifestem waszym do tych ycze, a dowodem ich uczu jest

ten oto akt, przez mieszkaców z za Buga i z za Niemna
u nas przebywajcych, uoony, a do was, Reprezentanci, zwra-

cajcy si, który powaam si w imieniu Narodu Litewskiego

wnosi i odczyta:

»Reprezentanci Narodu! Litwa, Woy, Podole i Ukraina

zawsze byy jednym z wami Narodem, jedn Polsk. Trzy-

dzieci sze lat ucisku i niewoli od ostatniego rozbioru nie

potumiy w sercach naszych mioci wspólnej Ojczyzny i d-
enia ku zlaniu si w jedn narodow cao, która niezatarta

granicami, doczesn przemoc wytknitemi, trwa pod stra
historyi, we krwi spólnej, w jednoci uczu, pamitek, jzyka,

nieszcz i wspólnej nadziei. Wielokrotnych usiowa odzy-

skania poczonego bytu Polski nie uwieczy skutek, pokd te
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usiowania nie miay owej cechy narodowoci, jakiej obecna

rewolucya niesie rkojmi«.

»Reprezentanci Narodu! Sprawa nasza jest nierozczn —
wyrzeklicie to manifestem waszym: a jeeli przemoc rosyjska

nie dozwala powszecinemu z za Buga i Niemna przenikn
do was gosowi, my, wolni tyci ziem mieszkance, jestemy
przed wami organem uczu i opinii spóziemian naszych, bomy
je czerpali w jednym uroku Ojczyzny. Prawa ludów s nie-

zbyte i nieulege przedawnieniu, a czas mci ich krzywdy.

Zdeptane byy prawa nasze, zniewaona narodowo naprzekór

zarcze Kongresu Wiedeskiego, w obliczu caej Europy da-

nych; zniewaona religia gwatownem wytpieniem Unii, znie-

waona cze ojczysta, bo nam Polakami zwa si broniono.

Zamiast konstytucyi narzuca nam samodzierca rosyjski swe

ukazy, pod którymi nikt wasnoci, nikt czci i ycia nie by pe-

wnym. Znakomici obywatele i kwiat modziey, uczczeni m-
czestwem za narodowo, zesani na Sybir, karani bez prze-

konania. Odjto nam ustawy, mow rodzinn, zaprzedano spra-

wiedliwo, wydarto wolno pisania i mówienia: i miaoby
nam by wzbroniono podnie prawny opór przeciw tylu znie-

wagom, krzywdom i zahaczeniu praw ludu? Miaoby by
wzbronno upomnie si o te prawa imieniem Litwy, Woy-
nia, Podola i Ukrainy, gdzie potrwoona dzi przemoc rosyj-

ska najcelniejszych obywateli wizi, z kraju uwozi, dobra kon-

fiskuje i zniewala milcze, lub bluni przeciw powstaniu Polski?

Odkd rewolucya przybraa charakter narodowy, niezbdnem
stao si odzyskanie ziem oderwanych, bo z niemi tylko powsta-

nie odpowie wysokiemu powoaniu swemu i niepodlego oj-

czyst ustali. Obwiemy wic wiatu, e wola i sprawa nasza

do Dwiny i Dniepru jedn jest i nierozdzien; e wszyscy

skadamy jedn Polsk; e Reprezentacya Narodowa równie

jedn jest i nierozdzien, a Sejm j tylko prawnie stanowi;

e, nastpnie, podpisy, zbory, Targowickim podobne, poktne
adresa i inne wszelkie akta, podstpem i przymusem wyn-
kane, nie s w uczuciu, w sumieniu, w wierze i opinii ziem,

do Rosy i oderwanych. W tym wanym celu na was. Repre-

zentanci Narodu, zlewamy sumienn reprezentacy Litwy, Wo-

I
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ynia. Podola i Ukrainy, a ufni waszym cnotom publicznym,

losy reszty Polski w wasze rce skadamycc

Dziao si w Warszawie, dnia 22. Stycznia 1831 r.

(Podpisano): Joachim Lelewel, pose powiatu elechowskiego. — Alojzy

Bieinacki, pose powiatu Wieluskiego. - Xawer5' Niesioowski, pose Ka-

zimierski. — Andrzej Karwowski, byy Jenera ziemi Bielskiej. — agowski
Piotr, Pukownik, Woynianin. — Jaroszyski Oktawian, z Podola. —
Adam Sokoowski, z Litwy. — Ludwik Paprocki, z Litwy. — Andrzej We-
reszczyski, z Podola. — Bogumi Kisiel, z Ukrainy. — H. Znamirowski^

z Podola. — Romuald Paszkowski, z Litwy. — Karol Lipiski, z Woynia.

—

Stanisaw Jabonowski, z Woynia. — Eustachy Raczyski, z Woynia. —
Napoleon Orda, z Litwy. — Napoleon Nowicki, z Litwy. — Józef Gnmi-
ski, Ukrainiec, Deputowany, (Ko?) byy Kapitan. — Józef Karol Kosieko,

z Litwy. — Ignacy Bronowski, z Litwy. — Kajetan Stanisaw Dudziski,

z Podola. — Karol Pooski, rodem Litwin. — Janusz X. Gedroy. Podpo-

rucznik strzelców konnych, z Wileskiego. — Apolinary Nyko, Podporu-

cznik z Woynia. — Tomasz Ujazdowski, z Litwy. — Karol Czachowski,

z Ukrainy. — Micha Kaczkowski, z Woynia. — Stanisaw Jabonowski,

z Woynia. — Jan Czosnowski, z Woynia. — Andrzej Bdowski, z Woy-
nia. — Jakób Grotkowski, z Litwy. — Julian Zabocki, Radca wojewódzki. —
Dumiski Narcyz, z Podola. — Ferdynand Biesiekierski, Czonek Komisyi

Województwa Mazowieckiego, z Litwy. — Maxymilian Józef Kriegstein,

Litwin. — Petruszka Mikoaj, Kapitan, z Biaorusi. — Orlewski Wadysaw,
z Woynia. — Kaczanowski Józef, z Litwy. — Kaczanowski Karol, z Li-

twy. — Karol Lubecki X. Drucki. — Eckelt Józef, z Woynia. — Fortunat

Heryng, z l^odola. — Cieszkowski Augustyn, z Woynia. — Brochocki Wa-
dysaw. — Goszczyski S., z Ukrainy. — Jerzmanowski, Litwin. — [W]asz-

kiewicz J., z Ukrainy. — Grabowski Wojciech, z Litwy. — Stadzieniecki

Szczsny, z Rusi. — Jan Gedroy, z Litwy. — Taski, byy porucznik,

z Rusi. — Major Stanisaw Doliwa. — Starzyski, z Podola. — Elia-

szewicz Alexander, z Litwy. — Sierawski J., Jenera brygady, Podola-

nin. — Iycki Wadysaw, z Rusi. — Ziembicki Grzegorz. — Konarsld Jo-

achim, z Woynia. -- Burzymowski Domicyan, z Podola. — Korablewicz

Józef, z Litwy. — Moski Józef, Krzemieczanin. — Szaniawski Alojzy,

z Litwy. — Doroszko Ignacy, z Litwy. — Ziernicki Wincenty, z Litwy. —
Kuszell Antoni, z ziemi Biels]viej. — Widawski Andrzej, z Podola. — Nu-
dziski Mikoaj, z Podola, z artyleryi pieszej. - Stefaski Teodor, z Wo-
ynia. — Majer Franciszek, z Litwy. — Zaleski Józef Bohdan, z Ukrainy.—
Sawicki Franciszek, z Ukrainy. — Zaoziecki Franciszek, Podoaniu. — Tyl-

man Alojzy, z Woynia. — opatta Wiktor, Litwin. — Rybiski Maciej,

Pukownik, z Woynia. — Puchalski Krzysztof, z Woynia. — Antonowicz

Janusz, z Woynia. — Parka Alojzy, Litwin. - Zagórski Benedykt, z Ukra-

iny. — Wnorowski Wiktor, z Litwy. — Celiski Edward, Krzemiecza-
nin. - Majakowski T., z Litwy. — Markowski Dymitr, z Litwy. — Kule-

sza Jan, z Litwy. - Strawiski Edward, z powiatu Trockiego. — Rosz-

kiewicz Jan, z guberni Grodzieskiej. — Drzewiecki Karol, z guberni Wo-
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lyskiej. — Godlewski Micha Gozdawa, Woynianin. — Kudolecki Antoni,

z Litwy. — Olicki Damian, z Podola. - Sakiewicz Hipolit, z Podola. —
Olkuszewski Ignacy, z Litwy. — Murzynowski Adam, z Woynia. — Gi-

yski Micha, z Litwy. — Nawrocki B., z Litwy. — Borowski Stanisaw,
Litwin. — Garnysz Piotr, z Podola. — Lenicki Stanisaw, z Litwy. — Nie-

mirowski Adam, z Litwy. — Sawran Walenty, z Woynia. — Goy Tomasz,
z Ukrainy. — Kaczkowski Micha, z Woynia. — Opitz Wadysz, z Ukra-
iny. — Wierzbiski Seweryn, z Podola. — Komarnicki Alexander, z Wo-
ynia. — Majewski Franciszek, z Podola. - Drewnicki Leon, z Podola. —
Radziszewski Antoni, z obwodu Biaostockiego. — Jachowski Micha, Major,

z Litwj^ — Wereszczyski Alexander, z I^odola. — Sawaszkiewicz Lew,
z Litwy. — Pietkiewicz Ludwik, z Litwy. — Horain Micha (br. ?) z Litwy.

—

Horain Tadeusz, Kapitan, Litwin. Wereszczyski Jan, z Woynia. —
Kuszell Dominik, z Podlasia zabranego. — Bujalski Xawery, z Podola. —
Ordyniec Apolinary, Litwin. — Kuszel Jan, z Litwy. — Batowski Ludwik,
z Podola. — X. Czetwertyski Janusz, oficer artyleryi konnej, z Woynia.

—

Zienkowicz Leon, Porucznik J. S., [z Litwy]. — Komarnicki Erazm, z Wo-
ynia. -- Wysocki Wincenty, z Litwy. — Marajewski(?) Stanisaw, z Litwy.

Rutkowski Antoni, z Woynia. — Rottermund Walery, z \\'oynia. — Ka-
czanowski Klemens, z Litwy. ~ Kotlik Alexander, z Woynia. ~ Moszy-
ski Franciszek, z Litwy. — Puchalski Narcyz, z Woynia. — Wydga An-
toni, z Woynia. — Szelechowski Jan Mikoaj, Porucznik 4. S. komp. z Po-

dola. — Hromowicz Józef, z Ukrainy. — Sowacki Juliusz, z Woynia. —
Zawistowski Józef Dyonizy, z Litwj'. - Cywiski Józef, Litwin. — Ordy-
niec Jan Kazimierz, Rusin. — Miaskowski Napoleon, z Woynia. — Chmie-
lowski Stefan, Liitwin. — Korabiewicz Edmund, z Litwy. — Poniski Bole-

saw, z Woynia. — Brochocki Wadysaw, Litwin. — Zamiski Jan, z W^oyuia.

Osiski. — Remiszewski Cyryl, z Woynia. — Jaroszyski Edward, z Gwar-
dyi Honorowej, Podoaniu. — Pomarnacki Kalixt, Litwin. — Karwowski
Romuald, z Gwardyi Honorowej, Litwin. — Niwiski Hipolit, z Gwardyi
Narodowej, Podoaniu. — Jaroszyski Edward Antoni, z Gwardyi Honoro-
wej, z Podola. — Cieszkowski Henryk Doga, z Woynia. — Domejko Lu-

cyan, z Litwy. — Kozowski Jan, z Litwy. — Godziski Antoni, z Litwy.

—

Leszczyski Jan, z Podola. — Btkowski Ludwik, z Ukrainy. — Jeleski

Jan, z Litwy. — Zawiszewski Maryan, z Woynia. — Opaliski Antoni,

z Woynia. — Wojtkowski Ezechiasz, z I^itwy. — Makowski Pawe, z Wo-
ynia. — Jurakowski Zenon, z Litwy. — Kaczorowski Antoni, z Woynia.—
Jaboski Micha, z Woynia. — ICozowski Albert, z Litwy. — Wojakowski
Micha, z Podola. — Sufczyski Micha, z W^oynia. — Dwernicki Józef, Je-

nera brygady, obywatel z Podola. — Kwiatkowski Jaxa Dominik, byy ofi-

cer wyszy z woj. franc, Litwin. — Bernatowicz Antoni, byy oficer wojsk
polskich, z Litwy. — X. Gedroy Adolf, Litwin. — Teplicki Jan, z Litwy. —
Kaczkowski Karol, z Woynia. — Matuszewicz Roman, z Litwy. — Cieszko-

wski Józef, z Woynia. — Witkowski Abdon, z Litwj-. — Zabielo Alexander

Wadysaw, z Litwy. — Billewicz Kazhnierz, Porucznik z korpusu wetera-

nów, z Litwy m. p. — Wereszczyski Józefat, z Woynia. — X. Gedroy Emi-
lian, Porucznik z Litwy. — Telczyski Konstanty z ^^'oynia. — Stempkov^ ski
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Józef, z Woynia. — Raczyski Leopold, z Podola. — Paszkowski Józefat, zWo-
jynia. — Wyewski Krystyn, z Podola. — Jakubowski Józef, z Podola. —
Komarnicki Alexander, Woynianin. — Rafaowski Wincenty, z Litwy. —
Janakowski Aleksander, z Podola. — Mackiewicz Stanisaw, Litwin. — Su-

chodolski Rajnold, Litwin, z Gwardyi Honorowej. — Suchodolski Adam,

Kapitan, mudzin. — Suchodolski Jan, Kapitan, Zmudzin. — Pasierbski Jó-

zef, mudzin. — Szawowski Mikoaj Kajetan, Major w korpusie wetera-

nów, urzdnik legii honorowej, z Podola. — Paszkiewicz Karol Czesaw, Po-

rucznik wojska polskiego, z Woynia. — Paszkiewicz Józef, z Woynia. —
Kwiatkowski Andrzej, z Woynia, Krzemieczanin. — Fryczyski Micha,

z Woynia. -- Anastazy Dunin, z Woynia. — Bieniecki Józef, Litwin. —
Zakuszewski Karol, z Podola. — Wysocki Józef, Podporucznik artyleryi

konnej, z Woynia, [Krzemieczanin]. — Celiski Adam, Woynianin. —
Wysocki Ignacy, z Woynia. — Bulewski Ferdynand, Podpukownik, z Li-

twy. — Epoiski Szczsny Jan, Litwin. — Witkowski Lucyan, Zmudzin. —
Botnicki Hipolit, z Podola. — Sienkiewicz Karol, z Ukrainy. — Sierociski

Teodozy, Woynianin. ~ Mikosy Denisko Mikoaj, Podoaniu. — Piotrowski

Wiktor Albin, z Woynia. — Chrzszczewski Józef, z Ukrainy. — Grot-

kowski Stefan, z Litwy. — Korzeniowski Onufry, z Podola. — Rudnicki

Adam, z Podola. — eliszewski, z Ukrainy. — Grabowski Ferdynand, z Wo-
ynia. — Kuczyski Izydor, z Woynia. — Niepokojnicki Kajetan, z Li-

twy. — Szczurowski Adolf, z Woynia. — X. Lubecki Karol, Marszalek Pi-

ski. — Chlebowski Piotr, Woynianin. — Ostaszewski Eustachy, z Podola. -

Wiszniewski Albin, z Litwy. — Konarski Luclwik, z Litwy. — Rzewuski

Leon, Podporucznik artyleryi lekkokoniiej«.

))Dwiecie z okadem podpisów moe powiadczy, ile b-
dcy tu Litwini, wyzwolenia swych ziomków upragnieni, szu-

kaj w nas swych rodaków. Jeeli, jak za okietka, szczupe

s nasze granice, równie strasznymi otoczone nieprzyjaciómi^

niemniej jednak potne siy narodowe rozniecone zostay,

a daleko liczniejsze do czenia z Litw pobudki. — Wystpu-
jemy z penem zaufaniem w susznoci sprawy naszej, odzy-

skiwa byt i prawa nasze i winnimy zwróci baczno na ujarz-

mionych rodaków, nie godzi si nam ich zaniedbywa, dla-

tego skadam wam akt ten w imieniu Litwinów, abycie wy-

rzekli, ecie o nich nie zapomnieli, e ich usiowania, waszym

manifestem wywoane, wspiera bdziecie«.

Izba jednomylnymi okrzykami przyja ten adres.

IW. Rfiarszaek: wGboko s wyryte w sercach ziomków

naszych uczucia mioci Ojczyzny; trzydziestoletni przecig czasu

nie zdoa ich przytumi pod elaznem i zlodowaciaem Ca-

rów Rosyjskich berem. Tymsamym zapaem tchnie Polak nad

Wis, Wili, Dniestrem i Dnieprem. Obszerny to kraj, wielki
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naród, z szlachetnie mylcych czonków zoony, który, za nic

majc ycie, nad wszystko ceni narodowo. Moemy wic so-

bie tuszy, a raczej mie pewno, i na nowo i na zawsze na-

stpi unia Polski, Litwy, Woynia, Podola i Ukrainy. Niech

yje Polska w odwiecznych swoich granicach! Akt odczytany

przesany by winien Komisyom, aeby dzielnie i waciwie
wynurzyy uczucia, jakie w Izbie Poselskiej wzbudzi. Dziki
wam, zacni mowie, którzycie do nas w imieniu rodaków wa-

szych przemówili((.

JW. Biernacki: ))Akt ten wymierzony jest do Reprezentantów

Narodu, a wic i Senatowi winien by udzieonya.

JW. Marszaek: »Czy udzielimy go wtenczas, jak wróci

z Komisyi, czy natychmiast ?«

Gosy: )>Natychmiast«.

JW. Roman Sotyk: -Bardzo sobie winszuj, e to, co przed

czterema dniami do Przewietnej wniosem Izby, poparte jest

ju to przez potwierdzenie manifestu, ju to przez adres Li-

twinów, ju nakoniec przez samego nieprzyjaciela, który takim

gosem zuchwalstwa do nas przemawia mie; spodziewam si
przeto, e Izba zajmie si podanym przezemnie projektem«.

JW. Marszaek: »Prosz wic JJWW. Biernackiego, Le-

lewela i Niesioowskiego, aby si z tym aktem uda do

Izby Senatorskiej raczyli«.

JW. Morawski: ))Dochodzi mi wie, e Senat uwaa adresa

za projekta i, jako takie, do Komisyów odsya; wnosz wic,
aby nasza deputacya zwrócia uwag Senatu na rónic mi-
dzy adresem, a projektem«.

Tu przychodzi deputacya od Senatu, zoona z JJWW*
Kochanowskiego i Lewiskiego.

JW. Kasztelan Kochanowski: »W dopenieniu polecenia Se-

natu, donosimy Przewietnej Izbie Poselskiej, e jej uchwaa
o wadzy Naczelnego Wodza jednomylnie przyjt zostaa;

doda ona sprystoci wojsku. W^ódz z tak wadz, pomnc
przytem na niedawne przesze wypadki, pewno zastpy nasze

do zwycistwa powiedzie; oprócz tego mam sobie polecone

oznajmi Przewietnej Izbie Poselskiej, e adres do wojska,

przez ni podany, Senatowi zbyt dugi i zbyt saby si wyda-

wa, dlaczego w poczonych Izbach o tem naradza si chce.
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Wreszcie Senat przezemnie zaprasza Izb do poczenia si dla

wysuchania raportów Ministrów«.

JW. Marszaek : » Cieszy mi, e projekt przez Senat przyjty;

jest to dowód jednoci i uczu wszystkich Polaków; natychmiast

poczymy si z Senatem, skoro nasza deputacya powróci«.

JW. Wyk: wSyszelimy w gosie kolegi Lelewela wspo-

mniane imi Korsaka; pomnijmy, i on na tem samem miejscu na

dwie tylko rzeczy uwag zwraca, na skarb i wojsko; pami-
talimy o wojsku, wida to wszdzie; skarb zapomniany, nie

wiem, czy jego potrzeby s zaopatrzone; wnosz wic, aby na

czas wojny ustanowiony by podatek, wszystkie zarówno doty-

kajcy klasy«.

JW. Zastpca Ministra Skarbu : wNie zapomniano o skarbie,

owszem, rodki i nadal s przedsiwzite dla zabezpieczenia

jego dochodów; dowodem tego budet, suba za cay rok za-

bezpieczona; w najwikszem nawet wysileniu, gdyby si wpywy
zmniejszy miay, wtedy poyczk zapeni bdzie mona«.

JW. Wyk: »Zaspokojony jestem cokolwiek gosem Mini-

stra Skarbu; kiedymy za przeszego Rzdu ustanowili poda-

tek na pomnik, czemubymy go teraz nie mieli uy na cel

wojny; okamy, e si adnych przecie dla dobra Ojczyzny

nie lkamy«.

JW. Swirski : wZwyczajni jestemy ponosi ofiary; jeeli

który naród, to mymy przez indywidualne ofiary tego naj-

wiksze dali dowody. Idzie nam tu o zaspokojenie potrzeby

kraju, atwo j wyrachowa. Gdy nam okae budet deficyt,

wtedy nie przez szczegóowe podatki (coby, wychodzc z Izby,

miao pozór fanfaronady), lecz przez przyjt w systemacie

skarbowym zasad poyczki, któr zapewnie Izby uchwal,
potrzebie tej zaradzimy; wniosek wic JW. Wyka jest do-

wodem dobrej chci, ale bezpotrzebnyma.

JW. Marszaek: »Jeli jednak JW. Wyk yczy sobie,

wolno mu jest poda projekt do laski, aby przez Komisye by
roztrzsany«.

JW. Roman Sotyk: »Wiadomo z dowiadczenia, e w po-

koju dochody niestae s wiksze, w wojnie za stae; te trzeba

zapewni, i dlatego cz si z wnioskiem JW. Wyka«.
JW. Morawski: ))Dopóki stan wydatków i dochodów nie

jest wiadomy, przedwczesne s wszelkie rozprawy. Wiemy zre-
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szt, e nikt wojny nie prowadzi podatkami, ale kredyteni. Ten
wadza stosowna obmyiicc

JW. Zwierkowski: wDziel zdanie kolegi Morawskiego, lecz

sdz, e podatek na pomnik, na przeszym Sejmie wymuszony,
lepiej bdzie na obron kraju obróci<(.

JW. Morawski: »Niewaciwemi zaprztamy si rzeczami;

wadze stosowne pomyl o tema.

JW. uszczewski: »Niech tylko pobieranie dochodów nie-

staych bdzie zapewnione^.

JW. l^larszaek: » Wszystkie projekta maj by na pimie
podawane«.

Deputacya powraca z Senatu.

JW. Biernacki: wPrzyj Senat wynurzenia uczu braci,

z nami dotd niepoczonych, i odesa do Komisyiw.

JW. Gliszczyski: »Poniewa akt ten przez obie Izby przy-

jty zosta, wnosz, aby wraz z manifestem obcym Mocarstwom
przesany zosta, aby pokaza Europie, e bracia nasi, Litwini,

nie przymuszeni, lecz z wasnego popdu jedno z nami chc
stanowi ciao«.

JW. iV!arszaek: aSolwuj sessy na godzin 10-t z rana

dnia jutrzejszego, a teraz zapraszam Izb do udania si do

Senatu«.

Po poczeniu si Izb i zajciu miejsc wedug zwy-

czajnego porzdku, Prezydujcy Vt/ Senacie da gos Zastpcy
Ministra spraw wewntrznych i policyi, Wincentemu Niemojow-

kiemu, który odczyta wstp do raportu Komisyi spraw we-
wntrznych, obejmujcy powody powstania, zastrzegajc

sobie czytanie swego raportu po odczytaniu raportów Komi-
syów wyzna religijnych i owiecenia publicznego,
tudzie sprawiedliwoci. Wstp ten brzmi, jak nast-

puje:

))Szanowny Senacie! Przewietna Izbo Poselska!

))Niesprawiedliwo sprowadza na kocu niepodlego. Na-

rody s cierpliwe, bo s wieczne: dugo znosz uciemienie,

a wybije godzina oswobodzenia. Wybia dla nas w nocy pa-

mitnej z 29. na 30. Listopada. Rozczeni z brami naszymi,

pozbawieni dawnych swobód narodowych, widzielimy jeszcze

i ustaw konstytucyjn, w roku 1815 nam nadan, niewyko-

Dyaryusz. 12
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nan w jednej czci, gwacon [codziennie] w drugiej. Nie sta-

nowilimy nigdy o podatkach; niepodlego sdów napasto-

wana bya bezustannie; zastpowano je nieraz sdami wojen-

nymi i komitetami ledczymi z podeptaniem form prawnych,

które s bóstwami opiekuczemi wolnoci; a czstokro wi-
ziono i karano bez adnego sdu i wyroku. Nic nie byo sza-

nowanego, ani wolno wasnoci, ani wolno osobista, ani wol-

no druku, co jest rkojmi wszelkiej innej. Nakoniec przez

artyku dodatkowy zniszczona zupenie konstytucya zostaa; bo

jeeli Monarsze wolno jest, bez dooenia si Sejmu, bez pod-

pisu nawet Ministra odpowiedzialnego, usun z niej jeden ar-

tyku, wolno mu jest usun ich wicej, usun je wszystkie;

a wtenczas konstytucya przesta[j]e by prawem fundamental-

nem i zamienia si w ukaz samowadcy. Zniszczona wic zo-

staa konstytucyjna ustawa, zerwany wze, który nas czy
z Monarch. Przysiga, która dla niego bya nitk jedwabiu,

mali by dla nas acuchem stalowym? Nie, wolni od niej je-

stemy od chwili, w której Król si od niej uwolni, wolni dzia-

a wedug woli naszej i przepisa sobie form Rzdu, jak za

najstosowniejsz uznamy. W tym celu powstalimy z broni

w rku. Rewolucya, rozpoczta w stolicy, rozszerzya si z szyb-

koci pioruna po caym kraju, i staa si narodow. Sejm uzna

j uroczycie za tak. W Petersburgu nazwano j buntem,

lecz nie buntuje si Naród cay; ma on zawsze prawo upo-

mnie si o krzywdy swoje. W miejsce Rady Administracyjnej

wszed Rzd tymczasowy, z poród którego podniós si jeden

czowiek i zapragn wadzy nieograniczonej. Odda mu ; Na-

ród z tym szlachetnem zaufaniem, które byo zawsze rysem

naczelnym charakteru Polaka. Jake okropnie si zawiód! Nie

bd rozdziera wieej jeszcze rany wyliczeniem szkód, które

ponielimy przez kilku[tygo]dniowe opónienie uzupenienia

i uzbrojenia wojska; przez wstrzymanie negocyacyi zagrani-

cznych, powicajc je petersburskiej; przez wpyw, jaki taka

zwoka wywrze moga na umysy, gdyby co mogo zapa Po-

laków ostudzi. Jenera Chopicki chcia nagina swoje proje-

kta do okolicznoci i rachowa si z wypadkami, kiedy nasze

pooenie dwa tylko przypuszcza uczucia: odwag i stao.
Lecz rzumy zason na to smutne zdarzenie i przystpmy ju
do szczegóowego zdania sprawy, które Zastpcy Ministrów,
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kady z swojego wydziau, bd mieli zaszczyt Izbom przeo-

y. Nieodpowiedzialni za przeszo, ograniczylimy si epok
od d. 29. Listopada r. z. do zwoania Sejmu. Zastpca Ministra

owiecenia pierwszy z porzdku swój raport odczyta«.

Po tym wstpie czytane byo zdanie sprawy z czynnoci

Komisyi Rzdowej wyzna religijnych i owiece-
nia publicznego, jakote sprawiedliwoci. Dalsze czy-

tanie raportów o czynnociach Rzdu przerwane zostao wnio-

skiem Senatora Kasztelana Lewiskiego, aby pierwej rozstrzy-

gniono rzecz o odezwie do Wojska i aby przedstawionym by
Izbom poczonym projekt do niej, przez Sekretarza Senatu

uoony. Na powszechne danie obradujcych obu izb odczy-

tany zosta tene projekt, który brzmi jak nastpuje:

Odezwa Sejmu do Wojska polskiego.

))Ju Rada Najwysza Narodowa uwiadomia przed kilku

dniami rycerstwo polskie o zoeniu przez Jeneraa Chopi-

ckiego powierzonej mu przez Sejm nieograniczonej prawie wa-
dzy Dyktatora. Krok Jeneraa Chopickiego tak niespodziany,

tak bolesny, tak trudny do wytumaczenia, takie okazujcy

szkody z utraconych chwil drogich, móg by przerazi umysy
trwoliwych, lecz nie masz ich w Sejmujcych Stanach. Prze-

ciwnoci nie zraaj Polaków i owszem nowej staoci, nowej

odwagi, nowego hartu nadaj niezomnym ich duszom. Nie od-

stpuje Sejm od nieodzownego postanowienia swego: raczej

zgin z honorem i orem w rku, ni uledz haniebnym wa-

runkom. Obrany nowy Wódz, godny ze wszech miar ufnoci

Narodu i wojska; prawodawcy podwajaj gorliwo swoj
w uchwaach, do obrony kraju i spokojnoci publicznej d-
cych. Sejm donosi o tern walecznemu Wojsku polskiemu w pe-

wnej ufnoci, e stao i wytrwao Narodu odwag swoj
wspiera bdzie, e stanie si spiowym murem, zasaniajcym

to wszystko, co jest nam najdroszem, e wywalczy nam nie-

podlego, e zasuy sobie na nowe wiece laurowe, na wdzi-

czno yjcych, na wdziczno wnuków wnuków naszych.

Niech yje Wojsko polskie !«

Po odczytaniu któregoto projektu, obie Izby przyjy
go jednomylnoci.

Gdy przedmiot ten zaatwiony zosta, czytane byy zda-

12*
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nia sprawy innych wydziaów Rzdowych, a mianowicie czyta

zdanie sprawy Komisyi Rzdowej spraw wewn-
'.rznych i policyi Prezydujcy w niej Minister, Wincenty
Niemojowski; Komisyi Rzdowej wojny, Jenera Izy-

dor Hr. Krasiski; przychodów i skarbu, Hr. Jeiski;

za raport wydziau dyplomatycznego i organicznego,

Gustaw Hr. Maachowski.

Po odczytaniu raportów z czynnoci rzdowych oznajmi

Pose Jdrzejowski, Jan Hr. Ledóchowski, i w Izbie Poselskiej

czytany by list Jeneraa Chopickiego do Cesarzewicza
i uczyni niekorzystne wraenie; e, zawiadomiony o tern przez

mówicego. Jenera Chopicki uprasza go, aby wniós w Izbach

poczonych przeczytanie listu tego Jeneraa do Cesarza,
który to list odmienny zapewne wpyw mie bdzie na Izby

Sejmowe.

Gdy obie Izby jednomylnie do wniosku tego przychyliy

si, Gustaw Hr. Maachowski odczyta pomieniony list w nast-

pujcej osnowie

:

»Sire! Une assemblee deliberante, quels que soient les ta-

lents et la popularite meme de ses membres, est trop lente

dans ses decisions, trop faible dans ses actes pour pouvoir re-

tablir le calme au milieu d'une tempete. G'est la conviction de

cette verite, qu'augmentait encore a mes yeux rexperience des

jours de crise qui venaient de s'ecouler, qui m'a determine

a m'emparer de Pautorite executive dans toute son etendue, afin

de ne pas la laisser devenir la proie d'une foule d^agitateurs

et de brouilions, qui, timides dans le danger, connaissent pour-

tant Tart d'egarer les masses par des mensonges et d'exploiter

a leur profit les sentiments genereux des peuples. Ennemi de

Tanarchie et apres avoir vu briser par elle en quelques jours

trois especes de combinaisons gouvernantes, j'ai voulu assurer

du moins au Gouvernement Provisoire Tappui de la force or-

ganisee, et reconstituer Tautorite dans une seule main, en i'enve-

loppant du concours de Tarmee et de Tobeissance de la po-

pulation. Deja, Sire, cette determination a porte la tranquillite

dans tous les esprits: le soldat reconnait les lois de la disci-

pline; le peuple retourne a ses travaux accoutumes; tous con-

fient sans crainte leurs interets les plus chers a une admini-
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stration qui voulait le bien et qui le pourra desormais; enfin

l'ag-itation ce'sse, et (les) traces du desordre s'effacent. Mais,

Sire, les sentiments qui en uekjues heures ont arme toute une

capitale, ces sentiments qui ont reuni Tarmee polonaise toute

entiere autour du meme drapeau, ces sentiments, qui electri-

sent chaque palatinat et y produisent ^es memes effets, ils

subsistent encore dans tous les coeurs et ne s'en eflaceront

qu'avec leurs dernieres palpitations, Oui, Sire! La nation toute

entiere veut une iiberte sag, exempte d'abus, comme pure

d'exces; elle veut une constitution pratique. Engagee par un

concours inoui de circonstanes dans une position temeraire, elle

n'en est pas moins prete a tout sacrifier pour soutenir ce qu'elle

regarde comme la plus juste des causes: Tindependance natio-

nale. Cependant, Sire, rien n'est aggressif dans sa pensee con-

tr les liens qui Tattachaient a Votre personne sacree. Deja le

Gouvernement Provisoire avait juge a propos de faire porter

au pied du tróne, par deux deputes, rexpression de la deter-

mination nationale ainsi que le voeu de voir les provinces po-

lonaises de Tempire jouir du mene bonheur. Daignez, Sire, au

nom de Thumanite et de vos premiers bienfaits recevoir avec

bonte les demandes dont ils sont Forgane. Que la Pologne

deja reconnaissante des bienveillantes intentions temoignees na-

guere par Votre Majeste puisse Lui vouer tout Famour qu'elle

gard a son Regenerateur. Enfin que nos destinees s'accomplis-

sent et que Votre Majeste, en realisant a notre egard les pro-

messes de Son august predecesseur, prouve par des nouveaux

bienfaits, que Son regne n'est reellement que la continuation

de celui, sous lequel une partie de Tancienne Pologne

avait recouvre son existence. L'entiere jouissance de la

charte, Sire, n'est point d'ailleurs une concession de la part

du tróne: c'est la simple execut}on d'un pacte, egalement

consacre par le serment de Votre Majeste et ceux de la na-

tion. Tandis que s'accomplira cette mission de paix, dont la

grandeur d'ame de V. M. nous fait esperer les fruits les plus

precieux, le Gouvernement Provisoire continuera ses travaux

pour Torganisation interieure, et je saurai faire respecter ses

ordres comme les miens, jusqu'au moment, ou le concours du

Senat et de la Representation nationale viendra en regulariser

Taction. Sire! c'est un vieux soldat, un loyal Polonais, qui ose
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Vous parler ce langage de verite, parce qu'il sait que V. M.

daignera Tentendre. Entre Vos mains, Sire, est le sort de toute

ane nation: d'un mot V. M. peut la placer au faite du bon-

heur; sans ce mot elie la verra plongee dans un abime de ca-

lamites. Plein de confiance dans la genereuse magnanimite

de Votre coeur, Sire, j'ose conserver Fespoir que le sang ne sera

point oblige de couler et je me croirai le plus heureux des bom-
mes, si je puis, en concentrant les elements de lordre et de la

force, contribuer a amener des resultats aussi desires«.

Varsovie le 10. Decembre 1830. (Signe): Chopicki«.

Pose powiatu Kaliskiego, Teofil Morawski da take czy-

tania innycb pism wysanych za granic.

Deputowany cyr. 7-go m. Warszawy, Walenty Zwierkowski

domaga si odczytania w Izbach poczonych listu Jeneraa

Chopickiego do Cesarzewicza, który czytany ju by w Izbie

Poselskiej.

Pose powiatu Konieckiego, Roman Sotyk owiadczy, e
list do Cesarza ^) nie zmieni jego zdania o Jenerale Cho-
pickim, i owszem wzbudzi przeciwko niemu najwiksz po-

gard; e uznaje go winnym przeciwko Narodowi, widzi po-

trzeb zabezpieczenia jego osoby i domaga si bdzie w swo-

jem miejscu prdkiego wymiaru sprawiedliwoci.

Jan Hr. Jezierski, Pose powiatu Garwoliskiego, z powodu,
i koledzy i publiczno zarzucaj mu, jakoby w poselstwie

swojem do Petersburga le dopeni powinnoci swojej wzgl-
dem Narodu i rewolucyi, domaga si, aby odczytane zostay

natychmiast Sejmowi listy jego do Jeneraa Benkendorfa, z któ-

rych przekonaj si Izby, i on, chocia tylko przeznaczony

w miejsce teraniejszego Marszaka Izby Poselskiej do odwie-

zienia listu, nie zaniedba opisywa miao Cesarzowi naszych

ucisków; jeeli za niektóre wyrazy jego korespondencyi podo-

ba si nie bd, zwraca uwag na to, i wyjecha z War-
szawy przed uznaniem rewolucyi za narodow. Wysany by
ze sowami pokoju, przemawia wreszcie do Cesarza w Peters-

burgu i w samym zamku Monarchy.

Gdy bardzo wiele gosów dao czytania pomienionych

korespondencyi. Ksi Prezydujcy w Senacie proponowa, czy-

^) W tekcie mylnie: Cesarzewicza.
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liby z powodu wanych zatrudnie Komisyów Sejmowych, spó-

nionej pory czasu i znacznej objtoci liorespondencyi oficyal-

nych, które wszystkie zapewne Sejm usysze zechce, nie lepiej

byo zoy one w kancelaryi, gdzieby kady z Sejmujcych

móg je w czasie dogodnym i z wiksz uwaor przeczyta.

W tyme duchu przemówi Marszaek Izby Poselskiej.

W tem miejscu niektórzy posowie dali czytania zaraz,

i przy arbitrach, wszystkich korespondencyi, a mianowicie: po-

se powiatu Konieckiego, Roman Sotyk; pose powiatu Tykoci-

skiego, Józef Hr. Starzeski; pose powiatu Czstochowskiego,

Kantorbery Tymowski
;
pose powiatu Orowskiego, Franciszek

Trzciski ; i pose powiatu prasnyskiego, Wincenty Chemicki
;

jakote pose powiatu Sieradzkiego, Stanisaw Kaczkowski
;

ostatni z powodu, e korespondencye te prowadzone s midzy
osobami, a przed wyborem czonków kardynaln jest rzecz

pozna osoby. Inni, a mianowicie: pose powiatu Wodawskiego,

Teodor Jasieski, i pose powiatu Jdrzejowskiego, Jan Hr. Ledó-

chowski, jakote Senator Kasztelan Nakwaski, radzili odoy
czytanie publiczne do jutra, aby Komisyom Sejmowym da czas

do ich zatrudnie potrzebny. Pose powiatu Stanisawowskiego,

Szczepan winiarski owiadczy si za zamian Izb w wydzia tajny.

Deputowany z miasta Sandomierza, Franciszek Chomentowski

wnosi, aby czasu na czytaniu nie traci, ale wszystkie kores-

pondencye tak dla wiadomoci Sejmu, jak i Narodu, drukiem

ogosi. Zgodzono si wreszcie na wniosek Marszaka Izby Po-

selskiej, aby na dzisiejszem posiedzeniu odczytane byy tylko

pisma Jana Hr. Jezierskiego, reszta za odoona do jutra.

Gustaw Hr. Maachowski odczyta, na wezwanie Marszaka

Izby Poselskiej, list Jana Hr. Jezierskiego do Jeneraa
Benkendorfa i odpowied Cesarza, które brzmi, jak

nastpuje:

))Monsieur le Comte! La bienveillance qu'a daigne me te-

moigner Sa Majeste est trop presente a mon coeur, ses pre-

miers bienfaits envers le royaume parlent trop haut, pour que,

comme homme et comme sujet fidele, je ne me crusse cou-

pable de Tingratitude la plus profonde, si je n'usais de la per-

mission souveraine, pour enoncer franchement a Votre Excel-

lence, les sentiments qu'a fait naitre Fentretien que j'ai eu Ta-

yantage d'avoir hier soir avec elle. Je parlerai donc comme
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je pense, c'est a dire en homme accoutume a dire la verite, et

a respecter son souverain, mais auuel sont etrangeres les for-

mes et les habitudes de la diplomatie. II est un fait positif,

c'est que ce ne sont ni les proprietaires fonciers, ni les capita-

listes, ni les manufacturiers, ni les artisans, ni les fonctionnaires

publics qui ont fait la revolution; elle n'est pas non plus Tou-

vrage d'ambitieux qui veuillent atteindre des honneurs ou des

richesses; elle est tout simpiement Toeuyre de la crainte. Cest

en effet, la crainte d'etre compromis par les enuetes deja

commencees, qui a pousse les porte-enseignes a executer une

revolte; c'est par la crainte qu'inspirait le cri »les troupes rus-

ses egorg-ent vos freresa que le peuple a saisi les armes qu'on

lui presentait; c'est la crainte de Tanarchie, qui a pousse les

honrimes de bien, a s'emparer d'un pouvoir provisoire; c'est

enfin la crainte de voir un vainqueur irrite annuler nos insti-

tutions les plus cheres, qui a fait organiser tous les moyens
que la defense semble rendre legitimes. II ne dependplus, sans

doute, d'auGune puissance humaine de faire que ce qui

a ete n'ait pas ete, mais je suis persuade, et tous les hom-

mes de bien partagent en Pologne cette conviction
,

qu'il

depend de Sa Majeste d'arreter par un mot toutes les calami-

tes qui nous menacent. Ce mot, c'est Tassurance du maintien

des institutions octroyees par le Regenerateur de la Pologne,

de ces institutions, sous Tempire d'une partie desquelles ce pays,

si longtemps malheureux, avait commence a jouir d'une pros-

perit naissante, et qui, franchement executees, ne pourraient

qu'assurer a jamais son bonheur. Or, la crainte de les voir en-

lever pour toujours aux Polonais ne prend pas sa source seu-

lement dans Tidee d'une vengeance que nous savons peufaite

pour le noble coeur de Sa Majeste, mais elle est fomentee par

la manier meme, dont ces institutions avaient ete, ou negligees,

ou violees pendant 15 ans consecutifs, soit par Finertie de

Tadministration d'une part, soit par les empietements, les abus,

les crimes de la police, de Tautre. Les choses avaient ete pous-

sees si loin a cet egard, elles semblaient tellement partir d'un

plan systematique, que chacun y voyait la preuve d'une volonte

bien prononcee d'annuler completement la charte constitution-

nelle, et que meme la plupart des esprits considerent qu'on

a provoque la jeunesse a un soulevement, afin de parvenif en-
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suit plus facilement au but cle tant de sourdes menees. Nous
le savons aussi en Pologne: de pareilles pensees, de paroils

moyens sont bien loin du caractere du Monarue. mais les cir-

constances ne nous ont pas pernais de nous montrer assez a ses

yeux pour qu'il ait pu nous juger par lui-meme. On nous a tou-

jours representes comme des factieux, des parjures indignes de

ses bienfaits, tandis que nous n'avons jamais demande, nous ne

desirons encore que rexecution de notre charie, qui jusqu' a ce

jour n'etait, pour ainsi dire, qu'un papier sans utilite, qu'une

lettre morte, a laquelle i depend de Sa Majeste de donner une

nouvelie vie. La list de tous les abus, qui ont amene cette

triste conviction, serait longue a former et demanderait d'ail-

leurs une connaissance plus approfondie que la mienne de toutes

les branches de radministration; je ne me permettrai donc que

den citer ici quelquesuns. La liberte individuelle, si expres8e-

nient garantie par les mots, n'existait plus de fait; des citoyens

paisibles etaient jetes en prison sans jugenrient, obiiges a des

travaux ignominieux, soumis a des exactions de tout genre. Le
proces scandaleux de Tagent de police, Birnbaum, devoile a cet

egard une foule d'horreurs, qui sufOsent pour donner une ju-

ste idee de ces persecutions; aussi, rautorite s'est-elle empres-

see d'en arreter la poursuite; le vol, le vioI, le meurtre y pla-

nent sur les agents de la police secrete. La liberte de la presse,

egalement positive dans la charte, etait non seuiement coin-

primee, mais la censure allait jusqu'a prohiber des journaux

russes et, dans plus d'un cas, elle ne permit pas que les paro-

les bienveillantes de Sa Majeste fussent communiquees au pu-

blic. Le secret des lettres etait viole sans pudeur, les affaires

de familie se trouvaient ainsi livrees a la risee d'agents su-

balternes, et la correspondance meme des plus hauts fonction-

naires avec Petersbourg n'etait point exempte de cette me-

fiance. Les agents provocateurs, les denonciations, Tespionnage,

la protection accordee a des hommes perdus dans Topinion pu-

blique, la persecution de tous ceux, qui manifestaient quelque

amour pour le bien du pays, les chicanes suscitees pour telle couieur

on telle form d'habillement, completaient ce tableau de nos mis
res. Et si Ton y ajoute la mauvaise gestion des Cultes i), laten-

*) W polskiem tomaczeniu : »niegodziwe postpowanie Komisyi Owie-
cenia*. [P. W].
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dance antinationale de Tlnstruction Publiue, la nullite de la

Commision de Tlnterieur, Tinertie de la Justice et Tabsence des

lois les plus essentielles, on verra que tant de plaies n'etaient

qu'a peine compensees par Tetat brillant, mais precaire encore,

du credit et de Tindustrie. La plupart de ses abus, les inconve-

nients de cette inertie ont ete maintes fois sig'nales au souve-

rain par Torgane des representants de la nation; mais que Ton

compulse les actes de la Secretairerie d'Etat et Ton verra qu'au-

cune presque de ces petitions n'a produit le resultat qu'on pou-

vait en attendre, parce que, renvoyees a chaque Ministre, elles

n'amenaient jamais que des explications incompletes, plus pro

pres a cacher, qu'a decouvrir la verite. II n'est pas d'individu

en Pologne, cependant, qui n'ait souffert de ce desordre et qui

n'aspire a le voir finir. Tout dans Tattitude que Ton a prise

a la suit des evenements de novembre, n'a donc pour but que

la defense des institutions, qae Ton croit d'autant plus sacrees

que, genereusement accordees par TEmpereur A]exandre d'innL-

mortelle memoire, elles ont ete aussi genereusement jurees par

son august successeur et qu'elles reposent, en outre, sur les

traites sanctionnes par FEurope entiere. Ainsi, Monsieur le Comte,

la question me semble facile en elle meme, parce que je suis

persuade que le souverain ne peut y apporter que cette con-

science du serment, que cet amour de ses sujets, que ces sen-

timents d'humanite, qui me paraissent devoir etre ses meilleurs

conseillers. Un aussi grand prince est au-dessus des impressions

que Famour propre ou Tinteret peuvent exercer sur de simples

particuliers. Or, quel avantage resulterait meme pour TEmpire

d'ecraser un royaume, que des liens indissolubles lui attachent

encore? Tous les hommes morts dans ces sanglantes querelles

seront autant de sujets du meme Monarque. D'ailleurs, si nous

jetons un regard en arriere, nous voyons qu'on attache mieux
un peuple par Tamour que par la terreur: les Grecs seraient

la, au besoin, pour en fournir rexemple. Serait-il donc reserve

k Tun des plus fermes soutiens de leur independance, de vou-

loir porter le fer et le feu au sein de la Pologne, parce qu'elle

demande a conserver le meme bien? Y a-t-il aucune concession

a mettre en vigueur les lois que Ton a jurees? Les Polonais

V{\incus et mutiles pourront-ils reconnaitre la main d'un pere
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dans le fleau qui va les frapper? Leurs enfants seront-ils, pour-

ront-ils ótre alors de bons et fideies sujets de TEmpire?

Je le repet encore, Monsieur le Comte, je ne suis ni di-

plomate, ni politiue, et je dis avec effusion ce que ma convic-

tion m'arrache; ce n'est donc pas moi qui pourrai indiuer

peut-etre tous les moyens d'applanir les difficultes nombreuses

que presente Tarrangement d'une affaire de cette natur; mais

je suis sur, que Sa Majeste dans sa bonte et dans sa sagesse,

ainsi que dans rexperience des hommes plus instruits que moi,

peut trouver ce point de conciliation, qui epargnera des flots

de sang et qui ne transformera pas en ennemis irreconciliabes

deux peuples nes pour etre heureux sous ses lois.

En priant Votre Excellence de vouloir bien devenir Tor-

gane de ces sentiments, j'ai Thonneur d'etre avec la plus haute

consideration,

Monsieur le Comte, de Votre Excellence le tres humble et

tres obeissant serviteur«:

(Signe): Le Comte Jean Jezierski, Nonce a la Diet de

Pologne((.

St. Petersbourg le 16/28 Decembre 1830.

»C o p i e d'u ne not ecrite au crayon par Sa Ma-
jeste TEmpereur et Roi, sur la marge de la lettre

adressee au Comte de Benkendorf, par le Comte
J. Jezierski le 16/28 Decembre 1830, commencant par ces

mots: ))La bienveillance qu'a daigne me temoigner Sa Majeste,

est trop presente a mon coeur« et finissant par ceux-ci: ))Et

qui ne transformera pas en ennemis irreconciliabes deux peu-

ples nes pour etre heureux sous ses lois«

:

))Je n'ai pas viole mes serments: j'ai strictement rempli

tous mes devoirs envers le pays que m'a legue mon frere, avec

les modifications que lui-meme avait juge a propos de faire

a ses institutions librement accordees. Mais c'est le pays qui

a rompu ses serments envers moi, ainsi je puis me considerer,

si je le veux, delie des miens vis-a-vis du pays. Or, je ne Tai

pas fait; c'est tout ce que je puis dire pour le moment. Toute

autre demarche serait urie faiblesse impardonnable et inutile

de ma part, et que personne ne m'arrachera. Que Fon s'en
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remette a moi et Ton sera heureux; ia parole d'un sou-

verain, qui sent son honneur, est quelque chosew.

»Apres avoir compare la presente copie a Torigina auto-

graphe que d'ordre de Sa Majeste Imperiale et Royaie, j'ai re-

mis entre es mains de M. le Comte Jezierski, je me fais un

plaisir d'acquiescer a la demande que m'adresse ce dernier, pour

le cas ou le crayon pourrait devenir moins lisible avec le temps,

en certifiant la-dite copie exacte et parfaitement conforme en

tout point a Toriginal, dans lequel les mots ))j e ne Tai pas
fait« — »que i'o n s'e n remette a moi et Ton sera heu-
reux« se trouvent egalement souslignes de la propre main de

TEmpereurw.

(Signe): A. Benkendorf.

Po takowem odczytaniu dao si sysze wiele gosów, e
Jan Hr. Jezierski jesfc w opinii kolegów usprawiedliwiony.

Poczem sessya solwowan zostaa na dzie jutrzejszy na go-

dzin 10-t z rana.

Wadysaw hr. Ostrowski, Marszaek.

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 25. Sty-

cznia 1831 r.

Po odczytaniu listy obecnych okazao si, ze byli przyto-

mnymi nastpujcy:
Z Woiewództwa Krakowskiego. PosJowie: JJWW. Teo-

dor Slaski. Jan Hrabia Ledochowski. Ferdynand Walewski. Micha Walew-
ski. Józef Gostkowski. Jan Bukowski. Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JJW^W. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Franci-

szek Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Woiewództwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cyp-

ryan Baczyski. Józef Hrabia Ledochowski. Antoni Suchodolski. Franci-

szek Sotyk. Andrzey Deskur.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Woiewództwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Jan Nepo-

mucen Gliszczyski. Marcin Radoski. Stanisaw Kaczkowski. Rafa Pstro-

koski. Kazimierz Bartochowski. AI03 zy Biernacki. Kantorbery Tymowski.

Wadysaw Hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.
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Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Antoni Rembowski. Sebastyan

Szymoski. Antoni Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Józef Ziemicki. Xa-

wery Biedrzycki.

Z Woiewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalixt

Morozewicz. Xawery Hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy Hr. Poletyo.

Józef Swirski. Józef Chrzanowski. Tomasz Baron Wyszyski. Józef Ro-

zenwerth.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Jan Kuczewski. Pawe Ciesz-

kowski. Woyciech Wgleski. Andrzey Mazurkiewicz.

Z Woiewództwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Tur-

ski. Pawe Grbczewski. Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Stani-

saw Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kaietan Kozowski.
Klemens Witkowski.

Z Woiewództwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

xander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Szczepan

winiarski. Stanisaw Hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franci-

szek Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczycki.

Augustyn Subicki. Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woowski.
Xawery Czarnocki. Augustyn Morzkowski. Woyciech Chodecki. Antoni

Zawadzki. Walentj^ wan. Wincenty Waszkiewicz.

Z Woiewództwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feiix

Markowski. Ludwik Bieniecki. Franciszek Zalewski. Joachim Lelewel

Wad. Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef Hr. Maachowski. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Felix Gumowski. Ka-
lixt Mierzejewski.

Z Woiewództwa Augustowskiego. Posowie: JJWW.
Antoni Bykowski. Józef Hr. Starzyski. Jan Augustowski. Franciszek

Kisielnicki. Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Antoni Kruszewski.

Wiszniewski. Wincenty Kruszewski.

JW. Jasieski: ))W tak trudnych okolicznociach prawo
wyszych szczególniej urzdników jest rkojmi naszego po-

wodzenia. Pytam si wic Izby, gdybym mia zarzut jaki

przeciw Ministrowi, w jakiej formie mam uczyni zaskare-

nie ?«

JW. Marszaek: ))To bez wniosku do prawa nie moe mie
miejsca, niech JW. Pan poda ten wniosek na pimie^.

JW. Jasieski: ))Lecz i w zwoce moe by niebezpie-

czestwo«.

JW. Jan Ledóchowski : wKiedy ukrycie kilkudniowe zbrodni

moe pocign szkodliwe skutki, sdz, i form trzyma si
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nie naley. Trzeba wyjawi jak najspieszniej wystpek, inaczej

byoby to ubliy Narodowi, na szwank naraa rewolucy«.

JW. Woowski : »Nie wiem, o jakich formach tu mowa,

bo podug statutu organicznego wolno Izbie oskara Mini-

strowa.

JW. Marszaek: »Jeeli Izba pozwoli teraz oskarenie za-

nie, moemy si zaj wnioskiem JW. Jasieskiego«.

Gosy: wProsimy, prosimy !«

JW. Rembowski: wNie naley nam si oddala od konstytu-

cyi, chyba w nadzwyczajnych okolicznociach. Art. 116 statutu

organicznego stanowi wzgldem oddania Ministrów pod sd;

podug niego do Senatu naley oddanie pod sd urzdników,

nowe przeto prawo jest zbytecznea.

JW. Mazurkiewicz: ))Materya, wniesiona przez JW. Jasie-

skiego, nie moe by przedmiotem do projektu, odnosi si do

statutu organicznego, który wprawdzie oznacza termin oskar-

enia, przeto sdz, e oskarenie moe natychmiast nastpi«.

JW. Wyk: »Kiedy uwaam, e gosy samym tylko s da-

wane Komisarzom, prosz, aby zastpcom tylko wtedy gosy

jako Komisarzom, dawane byy, kiedy w niebytnoci Komisa-

rzy, z kolei zastpowa ich bd. Na pierwszem posiedzeniu

sprawa Lubowidzkiego pi godzin nam zabraa; wczoraj chwili

mi nawet nie dozwolono, abym w tak wanym projekcie zmian
zaproponowa; dlatego dzisiaj przynajmniej chciabym te uwagi

zrobi. Pytam si, jakim sposobem, kto i kiedy odbiera bdzie

raporta od Naczelnego Wodza ?«.

JW. Marszaek: »Wszake JW. Wyk wczpraj dobrowol-

nie gosu odstpi, a choby i tak nie byo, wszake ustawa

ju uchwalon zostaa, wszystkie wic jego uwagi teraniejsze

nad ni na nic si nie przydadz«.

JW. Wyk: wPowinna by u nas, wzorem Izb francuskich,

otwarta lista do zapisywania si, chccych mówi za i prze-

ciwko projektowi, przyczem JW. Marszaek uw^aa winien,

aby kolejno dawa gos raz bronicemu projektu, drugi — opo-

nujcemu«.

JW. Marszaek: »Przyznaj, i w organizacyi Izb naszych

potrzebne s zmiany, lecz ja ich samowolnie wprowadza nie

mog«.
JW. Wyk: wPrzywilej, sucy Komisarzom, mniej by da-
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wniej niedogodny; projekta bowiem, pochodzc od Rzdu, mo-

gy w Komisarzach nawet opozycy znajdowa; teraz, kiedy

sami Komisarze projekta wprowadzaj i im szczególniej s
gosy dawane, projekt aden opozycyi znale nie moecc

JW. Marszaek: »I na to si zgadzam, lecz od przepisów

odstpowa nie mona«.
JW. Ledóchowski : »W odpowiedzi na gos JW. Wyka

zwracam uwag na to, e prawa maj z sob zwizek. Wczo-
rajsza ustawa jest w zwizku z jutrzejsz i przyszemu Rz-
dowi nadana bdzie wadza monarchiczna, jemu wic Wódz
Naczelny bdzie zdawa raporta; nie naley to wszake do

jego atrybucyi, lecz do jego powinnoci; nigdy wic nie wypa-
dao tego umieszcza w wczorajszej uchwale«.

JW. Klemens Witkowski skada dwa projekta u laski mar-

szakowskiej.

JW. Sekretarz czyta oskarenie, podane przez JW. Jasie-

skiego:

»Gdy w teraniejszych trudnych okolicznociach prawo
postpowania jest rkojmi najszczliwszego naszego powo-
dzenia, przeto, powodowany mioci Ojczyzny, z boleci na-

stpujce podaj skargi. W^ dniu 20 stycznia, na asygnacy ex-

Ministra X. Lubeckiego, Prezes banku wyda dyspozycy, po-

wiadczon przez dyrektora Guszczyskiego, na wypacenie
zt. 21.000 pod tytuem kosztów podróy dla JO. X. Lubeckiego,

Nr. asygnacyi 86. Zaintabulowana asygnacy w ksidze otwar-

tego kredytu dla JO. X. Lubeckiego na dukatów 1.000, i z tego

to powodu wypacono powysz sum, a asygnacy pod Nr-

1983 dziennika kantoru wcignito. Zechce wic Izba Poselska

zdecydowa, czyli takowe przestpstwo na oddanie pod sd za-

suguje. 25/1, 31 (podpisano): Jasieski«.

JW. Marszaek: ))Daj tu objanienie, jako byy czonek
Rzdu Tymczasowego. Ksi Lubecki, wyjedajc do Peters-

burga, otrzyma od Rzdu ówczesnego na koszta podróy kre-

dyt otwarty na 40.000 zp.; by moe, i te 20.000 zp. zaliczone

s na rachunek tego kredytu«.

JW. Wyk: »W tej materyi monaby si uda o objanie-

nie do JW. Dembowskiego, któremu dozór banku bypowierzony«.

JW. Dembowski : ))W istocie byem wezwany do doglda-

nia czynnoci banku, ale krótko czasu nie dozwolia mi si
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tern dostatecznie zatrudnia; wiem jednakowo, e na rachu-

nek X. Lubeckiego, oprócz tych 20.000, wicej wydanem nie

b\o«.

iW. Jan Jezierski: »Wniosek JW. Jasieskiego jest prze-

ciwko mnie wymierzony. Gdym przyjecha do Petersburga,

znalazem tam wielu Polaków, a midzy innymi skiego,
Tysa i profesora Skarbka, którzy, poniewa wszystkie fundusze

bankowe w Petersburgu przyaresztowanymi byy, nie mieli na-

wet sposobów utrzymania; sdziem wic, i nie ubli ani cha-

rakterowi memu osobistemu, ani narodowemu, kiedy, wasne majc
pienidze, na mocy kredytu utworzonego, X. Lubeckiemu udzie-

lonego, 1.000 dukatów im zostawiem«.

JW. Jasieski: ))Nie czyniem wcale zarzutu JW. Jezier-

skiemu, on bowiem prostym jest tylko banku dunikiem; o to

mi tylko chodzi, e, jeeli dalej wydawa bdziemy pienidze

na asygnacye byego Ministra skarbu, wtenczas moe by, e
za nasze pienidze wojsko rosyjskie zaopatrzone bdzie«.

JW. Jelski : ))Szczliw^em zdarzeniem przychodz tu w chwli,

gdy si toczy materya, na któr mam sobie za obowizek
z urzdu odpowiedzie. X. Lubecki, wyjedajc do Peters-

burga, od Rzdu ówczasowego. Tymczasowym zwanego, wzi
kredyt do banków petersburskich, wyrównywajcy sumie 40.000

zp. na koszta podróy. Suma ta jednake, jak si to wczoraj

powiedziao, dla zakazu przez Cesarza wydanego, wyliczon
nie bya. Pan Jezierski z wasnych funduszów zastpi potrzeby

ksicia, zaliczywszy mu 1.000 dukatów, które kupi za 21.000

zp. Wiemy, i przedewszystkiem obowizkiem jest banku
swoje zobowizania wicie wykonywa; dla tej take przy-

czyny, pienidze, wzite za wen, dan w komis bankowi
przez jednego z handlujcych rosyjskich, oddane mu zostay,

bank wic i panu Jezierskiemu, jako prostemu dunikowi, wy-

da wspomnione pienidze. Na tem stoi kredyt kraju i kredyt

banku, i z tego powodu sdz, e nikt z przytomnych tutaj,

znajcy dobrze interes swego kraju, za ze mi tego postpku
nie poczyta; jednake, gdy pan Jezierski jest moim krewnym,
gdy nadto przeciw X. Lubeckiemu opinia publiczna powstaje,

zastrzegem, e pienidze te, lubo zapacone zostan, jednake
zobowizanie zwrotu rachunku, dopóki uregulowanie onego
przez wadz wysz nie nastpi, istnie bdzie. Jeeli wic
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Izba za niestosowny mój postpek uwaa, prosz o uwolnienie

mnie od obowizku, zawsze bowiem zobowizania banku,

dopóki nad nim przeoonym zostaj, wicie wykonywane
bd<(.

JW. Jasieski: wZnajc prawo charakteru JW. Jezier-

skiego, byem pewny, e z wasnych funduszów zaspokoiby

go, gdyby Rzd tej wypaty za suszn nie uzna. O to tylko

mi idzie, czemu, kiedy nam zagraa niebezpieczestwo, tak

wspaniaomylnymi dla Moskali jestemy. Nie chc sdu, ale

zaostrzenia, eby wicej podobnych wypat nie czynia.

JW. Jelski : ))Dwa tylko wyej wspomniane przypadki istniay

w których bank pienidze wyliczy; wicej ich nie ma. Co do

troskliwoci Posa, by bank polski, z rozkazu X. Lubeckiego,

wikszych nadal funduszów nie udziela, na to owiadczam, i
X. Lubecki, jako zatrzymany przez Cesarza, adnych rozkazów

udziela nam nie moe, i bank te adnych jego rozkazów su-

cha nie jest w obowizku«.

JW. Mazurkiewicz: ))Nie chc popiera oskarenia, robi

tylko uwagi nad objanieniem zastpcy Ministra skarbu. Kiedy

rzd rosyjski zatrzyma wszelkie naleytoci, odwet mu si na-

ley; nie stosuj to do sum, ju wypaconych, ale do jeszcze

wypaci si majcych. Zastpca Ministra skarbu popar swoje

dowody uwag, e bank stoi na kredycie, ja jestem przeci-

wnego zdania. (Gone zaprzeczenie). Odwouj si do ustaw

pierwotnych banku; odmienna jest jego natura od innych ban-

ków; nasz bank nie moe dawa na kredyt, ale na przedmiot

pewny «.

JW. Marszalek: »Czy JW. Jasieski cofa swoje oskare-

nie ?«

JW. Jasieski: ))Nie cofam«.

JW* Kaczkowski: wOskarenie to jest skutkiem czstego

nacierania na jawno, a nawet skutkiem niejawnoci; gdybymy
byli ten wypadek w wczorajszym raporcie widzieli, nie byli-

bymy padli na to podejrzenie. Obnay wprawdzie zastpca

Ministra skarbu wypadek ten z wszelkiego podejrzenia, lecz

jest on przestrog, o ile jawno jest konieczn<(.

JW. Jasieski: »Czemu zastpca Ministra skarbu owiad-

czy, e pozostaej sumy z otwartego kredytu X. Lubeckiemu

nie wypaci ?«

13
Dyaryusz.
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JW. Kasztelan Dembowski : »Nie mona zarzuci wydzia-

owi skarbowemu niejawnoci; do wczorajszego raportu wszy-

stkie wykazy s doczone; komisya umorzenia, zoona z Se-

natorów i Posów, doziera czynnoci Banku; po rewolucyi 29

listopada do Komisyi skarbu wezwani zostali niektórzy czon-

kowie tej Izby, dlatego tylko rachunki specyalne przedstawio-

nymi nie zostay, e czas ny zanadto krótkiw.

JW. Jelski : »Odpowiadajc na zarzut JW. Jasieskiego,

mam honor owiadczy, i nawet tych 21.000 nie wydaem, jak

pod odpowiedzialnoci majtkow JW. Jezierskiego; reszty za
nie wydam tembardziej, e i tak w tej Izbie syszaem za-

rzuty «.

JW. Marszaek: »Wzywam Izby do wetowania: kto jest za

odrzuceniem oskarenia, niech powstanie«. (Wszyscy pra-

wie powstaj). ))A wic oskarenie znaczn wikszoci odrzu-

cone«.

Poczem JW. Marszaek wezwa Izb Poselsk do pocze-
nia si z Senatem.

Po poczeniu si Izb i po zajciu miejsc wedug
zwyczajnego porzdku JO. X. Prezydujcy w Senacie da gos
Sekretarzowi Rady Najwyszej Narodowej do odczytania po-
czonym Izbom korespondencyi Rzdu, od powstania narodo-

wego prowadzonych, oryginalnie w jzyku francuskim, a prze-

tumaczonych wedug dania Izb na polskie.

Czytane wic byy akta nastpujce:

1. Raport Rady Administracyjnej do Cesarza
Mikoaj a dnia 4 grudnia 1830 roku nastpujcej osnowy:

))Do Najjaniejszego Pana Rada Administracyjna Królestwa

))Wypadki, których stolica dopiero bya widowni, napady

na Rzd z tak natarczywoci, e sdzi by obowizkiem
swoim zacz przedewszystkiem od skrelenia powzitych z roz-

maitych róde wiadomoci, tak wzgldem zawizku tego nie-

spodzianego poruszenia, jako te wynikych ze skutków. Ju
od trzech przeszo niedziel rozchodziy si guche pogoski o tle

jcem wzburzeniu. Wadza wojskowa utrafia rodki, aby gar-

nizon, na kade gotów skinienie, niós w rónych stronach mia-

sta piecz zakadom publicznym i przykada si do utrzyma-

nia spokojnoci, jeeliby zagroon by miaa. Z drugiej strony,
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zdawao si, i uchwycono wtek spisku, o którym oddzielnie

zdano Panujcemu spraw. Przytrzymano kilka osób i badanie

ich rozpoczto celem dojcia, jakiemu sdowi, w miar rodzaju

wykrytych w przygotowawczem ledztwie zarzutów, wypadnie

z prawa dalsze postpowanie poruczyd. Nagle, w poniedziaek,

29 listopada, midzy 7 a 8 wieczorem, szczupa gromada udzi

zbrojnych wdziera si do paacu Belwederskiego, wpada do po-

kojów, wylewa si tak na nieszczsne zdronoci, obraca si

potem na miasto, po którem ju inni si rozbiegli. Wkrótce

teatra i ulice brzmi okrzykami: wDo broni Polacy! Moskale

naszych wyrzynaj!« Sowa te z ust do ust przelatuj; lud bie-

rze si do broni; onierz na odgos bbna biegnie zaj wy-

znaczony mu posterunek; hucz wystrzay broni rcznej; wzmaga
si okrzyk: » Zdrada! zdrada !« Lud mu zawierza, bo mu po-

wiedziano, e tylko wojsko polskie adunków ostrych nie do-

stao. (Póniej dowiedziano si, e niektóre tylko puki polskie

nie miay adunków, inne dostay po 10 na kadego onierza,

rosyjskie za po 60 i 80).

Wic jedni biegn po takowe do obozu, drudzy przypa-

daj do arsenau i dostaj si do niego bez oporu. Tu rzucaj

ludowi strzelby, paasze, bagnety, pistolety; szerzy si niead;

kilku wyszych oficerów chce go poskromi i pada ofiar swych

usiowa. Wypuszczono ju wini, osadzonych u Karmelitów;

motoch wdziera si gwatem do skadu wódki, rabuje kilka

domów, kilka z nich podpala; huk broni zewszd si rozlega.

Pojedyncze oddziay polskie potykaj si to z Rosyanami, to

z Gwardy polsk; wreszcie te ostatnie cofaj si, ustpuj
z miasta i zbieraj si pod Mokotowem.

Wród tego powszechnego zaburzenia i klsk, jakie noc

pomnaa, cieniem je swym okrywajc, przybiegaj do Prezesa

Rady ksita Adam Czartoryski i Lubecki. Pierwszy krok, jaki

doradza obowizek, byo wysanie tych ostatnich do Jego Ce-

sarzewiczowskiej Moci Wielkiego Ksicia Cesarzewicza dla po-

zyskania przyzwolenia jego na to, iby Rada moga w swe
grono powoa mów niezaprzeczonej wzitoci, uradzi z nimi

rodki zdolne przywróci spokojno, a wykonanie ich otoczy
t moraln potg, która, przy braku fizycznej siy przymusu,

stawaa si tem podasz.
Gdy deputacya za swym powrotem oznajmia, e Jego

13*
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CesarzewiczowskaMo pozostawia uznaniu Rady obiór rodków,

jakichby natarczywo chwili wymagaa, Rada, przez wzgld na

wano okolicznoci, postanawia w imieniu Króla przybra do

swego skadu Senatorów: Michaa Radziwia, Michaa Kocha-

nowskiego, Ludwika Paca, oraz Sekretarza Senatu Juliana Niem-

cewicza i Jeneraa Józefa Chopickiego, a zarazem, dogadzajc

yczeniom wojska, temu ostatniemu naczelnictwo pozostaych

w Warszawie puków porucza, i zdaje si, e spieszne tych

rozporzdze ogoszenie powciga poniekd wzmagajcy si

wci nieporzdek. Dzie nakoniec objawi nieszczcia dugiej

tej nocy. Powszechne radoci witaj nowych czonków Rady.

Jeszcze w ich liczbie nie byo wida Jeneraa Chopickiego.

Potrzeba jakiejkolwiek karnoci ród znuonego trudem o-
nierstwa i skonienia go do osony kas i innych zakadów, wo-

aa o bezzwoczne wskazanie mu Wodza, któryby ufno jego

posiada. Hrabia Pac podejmuje si nakoniec zastpczego nad

wojskiem przewodnictwa, a obecno jego po wszystkich pun-

ktach stolicy, niemniej, jak Jeneraa Sierawskiego, któremu

komend placu poruczono, najpodasze skutki przynosi.

Rada, z tej strony poniekd ju uspokojona, pragnc je-

szcze zabezpieczy cao publicznych i prywatnych wasnoci,

ster zwierzchnoci municypalnej powierza Wgrzeckiemu, da-

wniejszemu Prezydentowi miasta, a Piotra ubieskiego, Pu-
kownika, powouje do organizowania i przewodniczenia stray

bezpieczestwa, ze w^szystkich mieszczan i posiadych stolicy

zoonej. Tymczasem, dowiedziawszy si Jenera Chopicki, e
dowództwo jego w imieniu Króla powierzonem mu zostao,

przybywa na Rad i oznajmia, e si z powiceniem spraw(ie)

publicznej i Panujcemu podejmuje.

Dzie 'óO-go zajmuj stosowne rozporzdzenia pastwa,

a noc druga, chocia cikiemi skaona bezprawiami, jakich

si gmin przeszo 50-tysicznych, z broni w rku, z gow
trunkiem obkan, dopuszcza, ju przecie jest spokojniej-

szym, dziki czynnoci licznych patroli mieszczan i wojska, któ-

rego wytrwao potrafia si oprze i trudom koczowania

i samemu niedostatkowi ywnoci.
Nazajutrz, dnia I-go grudnia, w chwili, kiedy Rada pra-

cuje nad przedsiwzi si winnymi rodkami i przyjmuje de-

putacye od mieszkaców stolicy, do niej wysane, tum licznych
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uzbrojonych cinie si do paacu obrad, dla bezpieczestwa

banku do gmachu jego przeniesionych. Ju w czci dostaje

si do rodka, a ich przywódcy niechybnie wszelkie zburzyliby

byli zapory, gdyby Jenera Sierawski piersi, ranami niegdy

w obronie Ojczyzny podart, we drzwiach si im nie zastawia-

jc, nie by im przyrzek, e ich dania do wiadomoci Rady

poniesie. Jako oznajmia Radzie, e naleenie do niej dwóch

Jeneraów, którym publiczna nie sprzyja opinia, osabia zau-

fanie w tej wadzy i e jest daniem, aby w ich miejsce po-

woano ludzi, którzyby adnej nie wzniecali obawy. W takim

zbiegu okolicznoci unikn ostatecznego wszelkich si moral-

nych rozprenia, które jeszcze dziaa na lud nie przestay,

Rada widzi potrzeb odezwa (si) do ludu i oznajmia mu, e
lubo nie sdzi si wadn oddala osoby, przez Króla miano-

wane, gdy jednake one same wynurzyy ju yczenie uchyle-

nia si od dalszego w jej pracach uczestnictwa, Rada w ich

miejsce powoa z grona Izby Poselskiej mów, powszechn
zaszczyconych ufnoci, a utworem Wydziau wykonawczego

wiksz nada tgo rodkom, ku zabezpieczeniu pospolitego

dobra wymierzonym.

Zadowolniony tak z wiadomoci, e ju Jeneraowie Rau-

tenstrauch i Kossecki od Rady si usunli, jakote z innych jej

rozporzdze, tum rozchodzi si w porzdku. Rada stanowi

Wydzia wykonawczy, powoujc do jego skadów tak wa-
snych czonków swoich, jakote osoby, w Reprezentacyi Naro-

dowej wpyw majce, i wadz t najwysz otaczajc powag,
ogasza j za nieustajc. Nowa ta zwierzchno, widzc zgasza-

jcych si do siebie posanników wojska, w okolicach stolicy

stojcego, przekonaa si o koniecznoci zoenia w jednej doni

naczelnictwa nad w^szystkimi pukami polskimi, aby, niektóre

z nich zaraz cigajc do stolicy i za ich pomoc, zawichrzony

przywróci porzdek. Jej wybór pad na Jeneraa Chopickiego.

Tymczasem Jego Cesarzewiczowska Mo znosi si z W^y-

dziaem wykonawczym przez adjutanta swego, hr. Wadysawa
Zamojskiego, i otrzymuje t drog wiadomo o obecnem rze-

czy pooeniu. Reszt dnia zajmuj rozporzdzenia, jakich naj-

naglejsza potrzeba zabezpieczenia suby ogólnej i biecej wy-

magaa.
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Nastpujcego poranka, 2-g'o grudnia, hr. Zamojski wraca

z doniesieniem, e Jego Cesarzewiczowska Mo chtnie przy-

puciby do rady deputacy, jeeliby takowy rodek zdoa cho
w czci wikszemu zemu zapobiedz. Ju adres z licznymi

podpisy wyrzuca wadzy zawiadowczej wszelkie podobne zno-

szenia si. Nie sdzia si ona przecie woln od dowiadcze-

nia wszystkiego, coby nowym walkom kres pooy zdoao.
Mianowaa przeto deputacy z ksit Adama Czartoryskiego i Lu-

beckiego z przydaniem posów Lelewela i Ostrowskiego. De-

putacya ta, ród tumów rozjtrzonych i gronych, udaa si do

Mokotowa, gdzie JCMo si znajdowa. Poruczonem sobie miaa
deputacya objawi wszystko najrzetelniej. Opowiedziaa zatem

bieg zdarze, jak go tu dopiero skrelono, zdarze, które w znako-

mitej czci przypisywaa opinia powszechna zboczeniu od prawi-

de, ustaw zasadnicz uwiconych; a wystawiajc nastpnie isto-

tne pooenie Rzdu, wyobrazia go, jako natarczywym.! por-

wany wypadkami, których bez potniejszej siy niepodobna

mu byo owadn, i dlatego prosia, aby Jego Cesarzewiczow-

ska Mo towarzyszce mu dotd puki polskie raczy odda
zarzdowi Wydziau wykonawczego. Spodziewano si, e ta po-

wolno lepsz nada rzeczom postaw; e Rada, nie przestajc

by na czele powstania, uniknie wszake potrzeby bronienia

prawej wadzy przeciw wylewowi szerzcego si zaburzenia,

które liczne kluby niezasuon nieufnoci i zgubnem zagorzal-

stwem jeszcze bardziej rozarza si staray. Wyrazia nadto

deputacya, e gdy wybuch z 29 listopada przybra ju wszel-

kie znamiona rewolucyi, a tej województwa niezawodnie z po-

klaskami si odezw, przeto naleaoby yczy, aby Rzd, in-

teres Króla z dobrem kraju kojarzc, zici szczere i rzeczywi-

ste caej administracyi odrodzenie, któraby na takich opart

bya podstawach, iby naduycia, za ródo tylu nieszcz uwa-

ane, nigdy ju wicej powróci nie zdoay. Owoc tego kroku

wystawia zaczona tu proklamacya. Ale i ona nie ukoia prze-

cie umysów, które przez cay ten dzie jeszcze wrzay po-

mimo, e w miecie ju ucicho. Jako tak po wyjedzie de-

putacyi, jakote i po jej powrocie. Rad tysiczne zarzucay -
dania. Ci owiadczyli swoj nieufno w Rzdzie, owi wyka-
dali swe obawy, inni niecierpliwo, a byli tacy, którzy dali,

aby uderzy na Jego Cesarzewiczowska Mo i uj osob jego,
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jako zakadnika. Dlatego te Rada, z jednej strony, starajc si

przywróci spokojno, na wszelki jednake wypadek urzdzaa

w tym zamcie rodki odporu i ulepsze, jakie tylko byy w jej

mocy. Poniewa puki jeszcze nie nadcigay, wysano do nici

oficerów, którzy im dawniejsze rozkazy przypomnieli. Porobiono

odmiany co do niektórych urzdników administracyjnych po

województwach, a to w tym celu, aby po prowincyach przy-

tumi odbicie si zaburzenia stolicy i niejako powstanie do pe-

wnego adu przyprowadzi. Zgoa starano si korzysta z czasu,

o ile tego okolicznoci dozwalay.

Nazajutrz 3-go grudnia, poranek bardzo by burzliwy

Okrzyki klubów odbijay si a o izb posiedze Rady. Oskar-

ono j o zdrad dlatego, e nie kazaa uderzy na wojska ro-

syjskie. Nie pomoga wiadomo o przybyciu jednego puku, nie

zaspokoio nawet i doniesienie hr. Wadysawa Zamojskiego, e
Jego Cesarzewiczowa Mo postanowi uwolni od siebie puk^

polskie, objawiajc yczenie, aeby wojska rosyjskie, powraca-

jce do Cesarstwa, nie byy niepokojonemi. Kluby niczemu nie

wierzyy, a dania swoje grobami ju popieray. Wejcie do

miasta gwardyi polskich pooyo przecie kres temu rozjtrze-

niu. Wszake odezwa, jak Rada przyczy uznawaa potrzeb

do ogoszonego postanowienia J. Cesarzewiczowskiej Moci, na

nowo przeciwko niej utyski pospólstwa pobudzia. Tak wic
postrzegajc Rada, e we wasnym jej skadzie mieszcz si

przeszkody jej wzitoci, a te mogy udaremni jej zbawienne

w tej okropnej chwili przedsiwzicia, uznaa, i jej naley

zbliy do siebie przywódców opinii publicznej, a rozczy
si z tymi czonkami, których wpyw by za sabym, aby z niego

dobro powszechne wyniko.

Zgodzono si zatem, e czonkowie wychodzcy nie bd
ju do nowej wadzy nalee, e wadza ta wyprowadzon b-
dzie pod nazwiskiem Rzdu tymczasowego, a do przewodni-

czenia tej wadzy wezwano usilnie X. Adama Czartoryskiego.

Ministrowie, Mostowski i Lubecki, którzy ju do skadu

nowego Rzdu nie naleeli, otrzymali zarazem dla nieprzery-

wania biegu suby rozkaz prowadzenia dalej swoich waci-
wych wydziaów.

Taki jest. Najjaniejszy Panie, wierny obraz wypadków
kilku dni, które wszake mog pocign za sob obfite i wane
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nastpstwa. W tej chwili miasto jest spokojne; komunikacye

na nowo otworzone; wojsko odbiera zwyczajn ywno i pac;
stra bezpieczestwa ju jest czynn w stolicy, a urzdza si

w kadem województwie. Rzd tymczasowy bdzie moe zmu-

szonym (przybra) barw bardziej zblion do opinii klubów,

ale niepodobna przewidzie przyszoci. Przyszo ta, szybkim

j rzutem oka wycigajc, w trzech odmiennych ukazywa si

moe postawach:

1-^. Albo natchnienie rewolucyjne przejdzie nietylko do da-

wnych prowincyi polskich, ale take i do mocarstw ociennych,

a wtedy niechybnem jest zwyciztwo nowych wyobrae po-

litycznych, jakikolwiek bdzie ksztat mniej lub wicej zago-

rzay, pod jakim si ujawni.
2-0. Albo ogie ten zamknie si w obrbie Królestwa Pol-

skiego. Lecz w tym przypadku znowu, poniewa przewaga si

rosyjskich tak jest niechybn, jak niewtpliwym patryolyzm

Polaków, który i tak cae brzemi odpowiedzialnoci z osta-

tnich wypadków poniesie, rozpocznie si wic krwawa w^aika,

bój na mier, a zwycizca zastanie wszdzie tylko trupy

i popió.

3-0. Trzeci kolej, celem usiowa wszelkiej prawnej wa-
dzy i zbioru najlepszych obywateli, jest to ugoda, zbliajca

dwie zgubne zarówno ostatecznoci. Zupene wykonanie karty

konstytucyjnej, wszelkiemi naleytemi rkojmiami ubezpieczo-

nej: oto jest wze nierozerwany, jedyny, mogcy zachowa F*o-

lakom Króla, w którym zna prawo charakteru, szlachetno

postpowania i czysto zamiarów uznawa przywykli. Oto jest

podstawa, na której mocarz ten moe zagruntowa panowanie

swoje nad Polakami, a serca ich zlej na zawsze w jedno i mi-o Ojczyzny i wdziczno dla w^spaniaego Monarchy, coby

podwign wstrzniony jej otarzcc

Warszawa, dnia 4 grudnia 1830 r.

(Podpisano) W. Sobolewski, A. X. Czartoryski, T.

Mostowski, X. X. Lubecki, M. Kochanowski, J. U.

Niemcewicz, L. Pac.

2. Raport Rzdu tymczasowego do Cesarza
Mikoaja dnia 5 grudnia 1830 roku, który brzmi, jak

nastpuje:
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»Najjaniejszy Panie !

))Nadzwyczajne poruszenia, przez kilku odwanych zdzia-

ane a poparte przez pospólstwo stolicy, zdziaay w dniaci

kilku przemiany Rady administracyjnej na inn now wa-

dz. Cig wypadków tego nagego zdarzenia, ju Waszej

Cesarskiej Królewskiej Moci w raporcie Rady przedstawiony,

wyjania powody, dla których z obawy klsk wikszych, kilka

osób przyjo niebezpieczn odpowiedzialno najwyszej wa-
dzy, dla której nawet nastpnie do wykonania jej powoani

czonkowie nie zdoali nalenego wzbudzi i utrzyma uszano-

wania.

Wporód powszechnego wzburzenia jedyny to by rodek
zatamowania popdu nad przepaci i zabezpieczenia tej nie-

szczliwej krainy od okropnej i zupenej anarchii, w któr si

pogry moga. Czonkowie Rzdu tymczasowego, cae wy-

padków dwigajc brzemi, sdz, i nie tyle dali dowodu po-

wicenia si dla dobra publicznego, jak raczej zaufania w wiel-

komylnoci w Waszej Cesarsko Królewskiej Moci, po której

oczekuj koca krwawych Polski kolei.

Przekonani, e wierne i zupene wykonywanie instytu-

cyi, któremi nas udarzya wspaniaomylno wiekopomnej pa-

mici Monarchy, jest jedynie zdolnem przywróci spokojno

we wszystkich sercach, omielamy si uprasza Waszej Cesar-

sko Królewskiej Moci, aeby raczy przypuci przed swe

oblicze posanników, których do niego wyprawi konieczn

uznalimy potrzeb.

S oni. Najjaniejszy Panie, upowanieni do zoenia u pod-

nóka tronu Waszej Cesarsko Królewskiej Moci ycze caego

Narodu; ycze, których popd w zbyt gwatowny moe obja-

wi si sposób, lecz które bynajmniej nie przestpiy kresu naj-

gbszego dla Waszej Cesarsko Królewskiej Moci uszanowa-

nia; posannicy nasi docz do nich wynurzenie najgortszego

podania wszystkich Polaków, które w przyczeniu do Kró-

lestwa prowincyów polskich, beru Waszej Królewskiej Moci
ulegych, uiszczonem widzie pragn.

Podczas kiedy wyprawieni X. Lubecki i hr. Wadysaw
Ostrowski wywizywa si bd z powierzonego wysannictwa,

którem ich powszechnie wszystkich dobrze mylcych zaszczy-
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cio zaufanie, Rzd tymczasowy nie przestanie wszelkich do-

kada stara, aby zjednoczy rozwizane wadzy ogniwa.

Pierwszem ku temu celowi wród niezliczonych trudnoci,

jakiemi jest otoczony, byo usiowanie znalezienia prawnej pod-

pory w zwoaniu Izb, jako w^ rodku, powszechnie podanym
i ju przez Rad administracyjn udecydowanym. Nie tajno je-

dnake przed Wasz Cesarsko Królewsk Moci, e zamiar ten

tylko na drodze szczeroci i w duchu powszechnie panujcych

wyobrae osignitym by moe; Polacy albowiem s powo-

dowani uczuciem koniecznej potrzeby uywania konstytucyj-

nych zarcze i w tymto jedynie celu zanadto ju przedsi-

wzili, aeby nie mieli uczyni wicej, a powicenie wasnoci
i ycia wstrzyma ich nie potrafi. Lecz wspaniaomylno Wa-
szej Cesarsko Królewskiej Moci wszystkiemu tam pooy zdoa.

Zechcesz zapewne, Najjaniejszy Panie, w askawoci i dobroci

oceni przyczyny i skutki podniesionej rewolucyi, i Wasza Ce-

sarsko Królewska Mo przeoy raczej nad smutn pewno
panowania mieczem godniejsz szlachetnego serca rozkosz pa-

nowania mioci i dobrodziejstwem«.

W Warszawie dnia 5 grudnia 1830 r.

Czonkowie Rzdu tymczasowego:

(podpisano) A. X. Czartoryski, prezydujcy. L. Pac.

Leon Dembowski. Joachim Lelewel. J. U. Niemce-
wicz.

3. Raport Jeneraa Chopickiego, zdany Cesa-

rzowi Mikoajowi, datowany dnia 10 grudnia 1830

roku:

»Najjaniejszy Panie

!

))Zgromadzenie radzce, pomimo talentu i popularnoci

nawet czonków, skadajcych je, zbyt wolno zawsze decyduje

zbyt sabe wydaje postanowienia, aby przywróci spokojnoó

wród burzy. Przekonany o tej prawdzie, tembardziej, e przed

oczyma miaem dowiadczenie z dopiero co upynionych dni

trwogi, postanowiem ogarn wadz wykonawcz w caej jej

rozcigoci, aby si nie staa upem tumu podegaczy i wi-

chrzycieli, którzy w niebezpieczestwie trwoni, posiadaj prze-

cie sztuk uwiedzenia tumów kamstwami i zwrócenia szla-

chetnych uczu ludów na wasn korzy. Nienawidzcy anarchii,
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ujrzawszy obalone przez ni w kilku dniach trojakieg'o rodzaju

kombinacye Rzdu, zamierzyem tymczasowy rzd wesprze
uorganizowan si i przywróci wadz jednemu, otaczajc j
wspódziaaniem wojska i posuszestwem ludu.

Postanowienie to przywrócio ju, Najjaniejszy Panie, spo-

kojno umysów powszechnych; onierze uznaj prawa kar-

noci wojskow^ej; pospólstwo wraca do zwykych swoich zatru-

dnie; wszyscy bez obawy powierzaj, co im najdroszego by
moe, wadzy, dobra powszechnego pragncej i która takowe

odtd osign potrafi; zgoa zaburzenie ustaje i lady niepo-

rzdku zacieraj si.

Lecz te uczucia. Najjaniejszy Panie, które w przecigu

kilku godzin ca stolic uzbroiy, które cae wojsko pod jeden

sztandar zgromadziy; te uczucia, które, jak iskra elektryczna,

przenikaj wszystkie województwa i w nich jednakowe skutki

sprawiaj: te uczucia, mówi, tlej we wszystkich sercach i z osta-

tniem tylko tchnieniem zgasn.

Nie inaczej, Najjaniejszy Panie. Cay Naród domaga si
roztropnej wolnoci; nie chce jej naduywa, ale dlatego chce

j mie sobie zabezpieczon od wszelkich gwatów i napaci.

da konstytucyi, do praktycznego ycia zastosowanej. Niesy-

chanym zbiegiem okolicznoci znajdujc si w pooeniu moe
zbyt miaem, dlatego przecie gotów jestem powici wszy-

stko dla sprawy najpikniejszej, jak jest niepodlego Narodu

Z tem wszystkiem, Naj. Panie, dalek jest myl Narodu, aeby
zerwa zwizki, które go czyy z dostojn Jego osob. Rzd
tymczasowy uzna za rzecz potrzebn wysa dwóch deputo-

wanych, którzy odebrali zlecenie zoy u tronu Twego uczu-

cie postanowienia narodowego, a razem i yczenia, aeby pro-

wincye polskie, dawniej do Cesarstwa wcielone, do tyche sa-

mych swobód przypuszczonemu by mogy. Racz, Naj. Panie?

przez wzgld na ludzko i na dobrodziejstwa, w pierwszych chwi-

lach panowania Twego nam wywiadczone, przyj askawie
proby, których oni s tumaczami. Niechaj Polska, ju i tak

wdziczna Waszej Cesarsko Królewskiej Moci za owiadczane
zawsze dobre dla niej chci, niechaj ta Polska, mówi, otoczy

Ci, Naj. Panie, t mioci, jak zachowuje w sercach swoich

dla wskrzesiciela Narodu polskiego.

Niechaj si speni przeznaczenia nasze, a Ty, Naj. Panie
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uiszczajc si wzgldem nas z obietnic dostojnego poprzednika

Twego, oka nowemi dobrodziejstwy, e panowanie Twoje jest

tylko pas[m]em nieprzerwanem panowania Tego, który wskrze-

si byt czci dawnej Polski. Uywanie wreszcie swobód, kon-

stytucy zapewnionych, nie jest bynajmniej koncesy, od tronu

wypywajc, jest tylko prostem wykonaniem przymierza, mi-
dzy Królem i Narodem zawartego i wzajemn przysig stwier-

dzonego. Znajc, Naj. Panie, wielko duszy Twojej, powinie-

nem si spodziewa, e deputacya, pokój tylko na celu majca,

podany odniesie skutek. Rzd tymczasowy powici prac
swoj urzdzeniom wewntrznym, którego rozkazy szanowane

bd, jak moje wasne, a do chwili zebrania si Senatu i Izby

Poselskiej, do których naley oznaczenie i ustalenie dalszych

czynnoci.

Naj. Panie! Jako stary onierz i prawdziwy Polak, omie-

lam si podnie niniejszy gos prawdy, bo przekonany jestem,

e go Wasza Cesarsko Królewska Mo wysucha raczysz.

Dzierysz, Naj. Panie, w Twojem rku los caego Narodu; je-

dnem sowem moesz go postawi na szczycie szczcia i je-

dnem sowem pogry w przepa niezliczonych klsk.

Zupene pokadajc zaufanie w uczuciach wspaniaomy-

lnego serca Twego, miem, Naj. Panie, mie nadziej, e uni-

knie si rozlewu krwi i bd si mia za najszczliwszego z lu-

dzi, jeeli potrafi dopi zamiarów tak podanych przez cise

poczenie wszelkich ywioów porzdku i siy«.

Warszawa, dnia 10 grudnia 1830 roku.

(Podpisano) Chopicki.

4. Instrukcy a, wydana dla deputacyi, wysanej
do Petersburga dnia 10 grudnia 1830 r.:

» yczenia Narodu, majce suy za podstaw do zamie-

rzonej negocyacyi:

1-0. Szczere i zupene wykonywanie w Królestwie ustawy

konstytucyjnej, w r. 1815 przez . p. Naj. Cesarza Aleksandra

wskutek traktatów nadanej.

2-0. Rozcignienie teje ustawy konstytucyjnej, stosownie do

warunków tyche traktatów, do prowincyi Litwy, Woynia, Po-

dola i Ukrainy.

30. Zwoanie na 1 maja 1831 roku Sejmu jeneralnego, na
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który wezwani zostan nietylko Posowie i Deputowani Króle-

stwa, lecz równie Posowie i Deputowani poczonych, a wy-

ej wymienionych, prowincyi.

4-0. Zobowizanie si do niewprowadzania wojsk cesar-

skich do Królestwa.

5-0. Amnestya zupena i cakowita na wszystkie czyny

i jakiekolwiek opinie polityczne.

Te wspaniaomylne przyzwolenia, jeeliby na nie w m-
droci swej J. C. K. Mo przystaa, mogyby by objawione

w formie postanowienia królewskiego i zagoiyby wszelkie

rany«.

5. Penomocnictwo, udzielone przez Dyktatora
wyjedajcym do Petersburga: X. Lubeckiemu
i Janowi Hr. Jezierskiemu dnia 10 grudnia 1830 r.:

»Dyktator.

))Zasze w ostatnich dniach [w] stolicy i w caem Kró-

lestwie wypadki, spowodoway byy Rzd tymczasowy, i posta-

nowi wysa do Naj. Pana deputacy, któraby, wyjaniwszy

stan rzeczy, tumaczem bya jednozgodnych ycze i prób Na-

rodu. Deputacya ta zoon by miaa z Ministra przychodów

i skarbu X. Lubeckiego i z p. Wadysawa hr. Ostrowskiego,

posa pow. Piotrkowskiego. Dyktator uznaje za rzecz potrzebn^

w miejsce tego ostatniego, wyznaczy p. Jana hr. Jezierskiego,

posa pow. Garwoliskiego i poleca tak zmienionej deputacyi

natychmiastowe udanie si w podró do Naj. Pana. Deputacya

zoy Naj. Panu list Dyktatora, a wpierwej jeszcze stara si

bdzie o mono oddania W. X. Cesarzewiczowi listu, który

do niego Dyktator posya.

Oprócz ustnie odebranych przez czonków deputacyi od

Dyktatora i od Rzdu tymczasowego zlece, deputacya trzy-

ma si bdzie staraa zasad, w podpisanej przez Dyktatora

instrukcyi wskazanych«.

W Warszawie, dnia 10 grudnia 1830 r.

(Podpisano) Chopic ki.

6. List Dyktatora do Cesarzewicza, datowany
dnia 10 grudnia 1830 r.

:
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»Najjaniejszy Cesarze wiczu!

wPodchlebiam sobie, e W. Cesarzewiczowska Mo prze-

kona si raczy z przedstawie, których mam zaszczyt prze-

sa Jej kopie, e jedynie przewaga wypadków spowodowaa

mnie do przyjcia wadzy, która, dla podoania im odpowiednio,

musiaa by rów^nie siln i nieograniczon. Ulegajc okoliczno-

ciom, aby pozyska mono kierowania niemi, sdz, e za-

pobiegem sia zemu i podoaem wiele w^strzyma wypadków,

(które dla mnie byy zupenie obcymi) od przerodzenia si

w wyuzdanie i bezrzd. W zupenem przekonaniu, em powin-

noci mojej dopeni, omielam si odwoa do wysokiej spra-

wiedliw^oci Waszej Cesarzewiczowskiej Moci i uprasza J,

aeby nie podciga pod odpowiedzialno caego Narodu za

niektórych gwaty, nieodczne od wszelkich nagych porusze.

Dosy ju [i] zbyt dugo spotwarzali zdradni doradcy ten Na-

ród szlachetny. Niechaj prawda znajdzie odtd przystp do pa-

acu Monarchy! Zbyt starannie ukrywana, moga, musiaa moe
uchodzi dotd przed okiem Waszej Cesarzewiczowskiej Moci;

teraz, kiedy jest objawion, kiedy z tych, co j przeksztacali,

zdarta jest larwa, racz. Wasza Cesarzewiczowska Mo, by
sam jej organem, racz by tumaczem naszym przed Jego Ce-

sarsko Królewsk Moci. Historya da poklask temu szlache-

tnemu czynowi. Naród cay winien bdzie uszczliwienie swoje

porednictwu Waszej Cesarzewiczowskiej Moci. Naród ten

umie by w^dzicznym, a przywizanie samo, które mu Wasza
Cesarzewiczowska Mo zawsze okazywa; starania oone dla

tego wietnego wojska, które jego jest dzieem; te wite
wzy, czce go z Polk ^), zdaj si suy Polakom za ty-

le powodów do Wysokiej Waszej Cesarzewiczowskiej Moci
protekcyi. Nadzieja ta zapewnie nie bdzie ponn. Wielko
duszy Waszej Cesarzewiczowskiej Moci spowoduje go zape-

wne do odpacenia si dobrodziejstwy za niejakie ualenia, do

którychby nieszczliwy zbieg okolicznoci móg Wasz Cesa-

rzewiczowska Mo wzgldem niektórych z pomidzy nas upo-

wania. Z tego to powodu nie waham si uprasza Wasz
Cesarzewiczowska Mo o wspieranie wszelkimi w jego mocy

*) W manuskrypcie dyaryusza bdnie: »z Polsk*. Por. wyej text

francuski. Str. 161 [P. W.].
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bdcymi rodkami usiowa deputacyi, do Jego Cesarsko Kró-

lewskiej Moci wysanej w zamiarze wstrzymania potoków

krwi, wytacza si majcej«.

W Warszawie, dnia 10 grudnia 1830 r.

(Podpisano) Chopic ki.

7. Odezwy Sekretarza stanu. Stefana Grabow-
skiego, do Rady administracyjnej Królestwa. Do-
czone przy odezwach tych manifesta Cesarza Mikoaja, jako

znane ju z pism publicznych, czytanymi nie byy.

))Janie Wielmony Moci Dobrodzieju!

))Najjaniejszy Pan, uwiadomiony zostawszy o zbuntowa-

niu si stoecznego miasta Królestwa, da mi rozkaz przesania

Radzie zaczajcego si Manifestu, któren do Narodu Polskiego

wydaje, oraz owiadczenie swojego zadziwienia, i dotd nie

odebra raportu o tak wanem i tak nieszczliwem zdarzeniu.

Mam honor zostawa z powinnem uszanowaniem JW. Pana

Dobrodzieja najniszym sug«.

27 listopada / 9 grudnia (podpisano) Stefan hr. Grabowski.

Do JW. Hr. Sobolewskiego, Ministra stanu, prezydujcego

w Radzie administracyjnej Królestwa Polskiego.

W^ypis z protokóu Sekretaryatu Stanu Kró-

lestwa Polskiego.

))Z Boej aski My Mikoaj I. Cesarz Wszechrosyi, Król

Polski etc. etc.

Wszem wobec i kademu w szczególnoci, komu o tern

wiedzie naley, wiadomo czynimy:

Zwaywszy, i po zamachu na mieszkanie ukochanego

Brata Naszego, Jego Cesarzewiczowskiej Moci Wielkiego Ksi-

cia Cesarzewicza dokonanym, który ycie Jego na niebezpie-

czestwo wystawi, nastpio powstanie stolicy Królestwa Na-

szego Polskiego; zwaywszy nadto, i w chwili jawnego buntu

prawa s bez siy i e obowizkiem jest naszym przywróci

porzdek i bezpieczestwo publiczne wszelkimi rodkami, jakie

Opatrzno Boska w rce nasze oddaa.

Postanowilimy i stanowimy:

1. Jego Cesarzewiczowska Mo Wielki Ksi Konstanty

Cesarzewicz, Naczelny Wódz Wojska Naszego Królewsko-Pol-
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skiego, ma sobie powierzon wadz nadzwyczajn najrozci-

glejsz.

2. Rada Administracyjna i wszelkie wadze cywilne Jego

Cesarzewiczowskiej Moci podlega i Jego rozkazy wypenia
maj. Wszelkie wykroczenie przeciw Jego rozporzdzeniom za

zbrodni buntu przez Nas uwaanem bdzie.

Wzywamy wszystkich Naszych wiernych poddanych Kró-

lestwa Polskiego, aeby usiowaniom ukochanego Brata Na-

szego dopomagali i ca moc swoj przykadali si do przy-

wrócenia porzdku i spokojnoci publicznej.

Dan w Petersburgu dnia 26 listopada / Sgrudnia r. P. 1830,

a panowania naszego szóstego«.

(Podpisano) ))Mikoaj«, przez Cesarza i Króla. Minister

Sekretarz stanu Stefan hr. Grabowski.

8. Kopie dwóch listów Ministra Sekretarza
stanu, Stefana Grabowskiego, do Prezesów Komi-
syi Wojewódzkich Województwa Pockiego i Au-
gustowskiego.

(A) » Minister Sekretarz stanu.

))Cesarz i Król Jegomo, zawiadomiony o zbuntowaniu

si stolicy Królestwa, rozkaza uwiadomi JW. Radc stanu,

nadzwyczajnego Prezesa Komisyi Województwa Pockiego, i
uwaa odtd za stolic Królestwa miejsce, w którem si Ce-

sarsko Królewska Mo znajduje. Wskutek czego raporta, jakie

dotd wyszym wadzom skadane byy, maj by wprost prze-

syane do Petersburga za porednictwem Ministra Sekretarza

stanu.

Równie jest wol Najjaniejszego Pana, aeby rozkazy, ja-

kie wydawa bdzie JW. Jenera piechoty br. Rosen, ciga-
jce si do korpusu wojska, z którem ma polecenie wkroczy
do Królestwa, speniane byy.

Ufno, której . p. Cesarz Aleksander I. cigle JW. Radc
stanu nadzwyczajnego. Prezesa Komisyi Wojewódzkiej zaszczy-

ca, jest Najjaniejszemu Panu najlepsz rkojmi wiernego wy-

konywania tych rozkazów, których niedopenienie cignoby
na niego kar mierci.

W Petersburgu dnia 27 listopada / 9 grudnia 1830 r.

(Podpisano) Stefan hr. Grabowski.
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Do JW. Floryana Barona ^) Kobyliskiego, Radcy stanu

nadzwyczajnego, Prezesa Komisyi Województwa Pockiego.

(B) ))Minister Sekretarz stanu.

»Cesarz i Król Jegomo, zawiadomiony o zbuntowaniu

si stolicy Królestwa, rozkaza uwiadomi JW. Prezesa Komi-

syi Województwa Augustowskiego, i uwaa odtd [za] stolic

Królestwa miejsce, w którem si Jego Cesarsko Królewska Mo
znajduje.

W^skutek tego raporta, jakie dotd wyszym wadzom ska-

dane byy, maj by wprost przesyane do Petersburga za po-

rednictwem Ministra Sekretarza stanu.

Równie jest wol Najjaniejszego Pana, aeby rozkazy,

jakie wydawa bdzie JW. Jenera piechoty br. Rosen, ciga-
jce si do korpusu wojska, z którem ma polecenie wkroczy
do Królestwa, speniane byy.

Ufno, któr . p. Cesarz i Król Aleksander I. cigle JW.
Prezesa Komisyi Wojewódzkiej zaszczyca, jest Najjaniejszemu

Panu najlepsz rkojmi wiernego wykonywania tych rozka-

zów, których niedopenienie cignoby na niego kar mierci«.

W Petersburgu d. 21 listopada /9 grudnia 1830 r.

(Podpisano) Stefan hr. Grabowski.

Do JW. Prezesa Komisyi Województwa Augustowskiego.

JW. Ignacy Dembowski da tu objanienia, jak drog te

dwa ostatnie listy doszy do Rzdu.
JW. Kasztelan Dembowski, objaniajc t okoliczno, oznaj-

mi, e ekspedycye te wióz Pukownik Hauke, przytrzymany

zosta z niemi na granicy, i Komitet obywatelski odebra mu
je w Maryampoiu, odesa do Suwak, skd do Rady najwy-
szej przesane zostay.

JW. Kaczkowski. » Znalimy Ministra Sekretarza stanu, jako

przezornego i konsekwentnego. Czy z wyrazów jego listu,

w którym mówi o zmianie stolicy Królestwa, ie naleaoby
rozumie, e Cesarz Mikoaj stolic Królestwa Polskiego odre-

zygnowa?<(

JW. Wieszczycki (czyta): ))0 jak przykro sysze, e Rada
Administracyjna w pierwszym swym raporcie tak faszywie do-

^) W manuskrypcie mylnie »hrabiego«. [P. W.].

Dyaryusz. 14
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niosa,jakoby Jenera Sierawski, odpierajc tum pospólstwa, przed-

stawi Radzie, aby usun ze skadu jej Jeneraów Kosseckiego

i Rautenstraucha! To nierzetelne doniesienie wkada na mnie

obowizek zawiadomienia was, przezacni mowie, e nie na

danie ^) pospólstwa, jak raport wyraa, ale na przedstawienie

deputacyi, z obu Izb Sejmujcych zoonej, z czonków tu w sto-

licy obecnych, pomidzy którymi i ja miaem honor znajdowa
si, Rada usuna z pomidzy siebie osoby, które Narodu nie

posiaday ufnoci. Prócz mnie byli jeszcze w tej deputacyi:

JJWW. Dembowski, Senator Kasztelan, Lelewel, Szaniecki,

Franciszek Sotyk, Czarnocki i Ziemicki, Posowie. Wtenczas

nawet nietylko dwóch wspomnionych Jeneraów dalimy od-

dalenia z Rady, ale nadto X. Lubeckiego, ex-Ministra skarbu.

JJWW. Sotyk i Szaniecki wyrazili wówczas w wymownych
swoich gosach temu wyfinansowanemu Ministrowi uchybienia,

na mocy których kazali mu si domyla, i go nie yczymy
sobie mie w gronie osób, nowy Rzd skadajcych. Moe na-

wet bylibymy w tej chwili tyle szczliwi, e tego naddykta-

tora bylibymy mogli, jak dwóch pierwszych czonków, usun,
gdyby nie odezwa wasnoustna szanowanego od caego Na-

rodu ma JW. Niemcewicza, Sekretarza Senatu, który, mó-

wic do mnie i do JW. Sotyka, te wyrzek wyrazy: wLubecki

jest tak dobrze mylcym Polakiem, jak my wszyscy; nie -
dajcie oddalenia jego z Rady; bo jeeli Lubecki Rad opuci,

natenczas JO. X. Adam Czartoryski i ja w Radzie zasiada

take nie bdziemy«.

Gosem tego naszego patryarchy uagodzeni, oraz zape-

wnieni przez JO. X. Adama Czartoryskiego, Prezydujcego na-

ówczas w Radzie, i do skadu nowego Rzdu przybrani bd
czonkowie z Izby Poselskiej, wolelimy od naszego dania
odstpi, nieli najczcigodniejszych mów z grona Rady

utraci «.

Nastpnie czytanem byo

:

9. Odezwa Ministra Sekretarza stanu, Stefana
hr. Grabowskiego, do Prezesa Rady Administra-
cyjnej, Walentego Sobolewskiego dnia 17 grudnia
1830 r.:

1) W manuskrypcie mylnie: niema dania [P. W.].
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»JW. Moci Dobrodzieju!

))Mam honor z najwyszego rozkazu przesa JW. Panu
Dobrodziejowi odezw, jak pod dniem dzisiejszym Najjaniej-

szy Pan wydaje do Narodu Polskiego z poleceniem podania

jej niezwocznie do wiadomoci publicznej nietylko w stolicy,

ale i po województwach.

Mam honor zostawa z uszanowaniem JW. Pana Dobro-

dzieja najniszym sug«.
W Petersburgu dnia 5/17 Decembris 1830 r.

(Podpisano) Stefan hr. Grabowski.

Do JW. Hr. Sobolewskiego, Ministra stanu, Prezydujcego
w Radzie administracyjnej Królestwa Polskiego.

Odezwa do Narodu Polskiego.

))Polacy! niegodziwy zamach, którego wasza stolica bya
wiadkiem, zamiesza spokojno kraju waszego. Dowiedziaem
si o nim z sprawiedliwem oburzeniem, uczuem go z gbok
boleci.

Ludzie, którzy habi imi Polaka, utworzyli spisek na

ycie brata Monarchy waszego, uwiedli cz wojska naszego ^)

do tego stopnia, i o przysigach swoich zapomniaa, i wpro-

wadzili lud w obkanie wzgldem najdroszych spraw Ojczy-

zny waszej.

Czas jeszcze zatrze lady przeszoci. Czas jeszcze nie-

zliczonym zapobiedz nieszczciom. Nie poo w równi tych,

coby si chwilowego wyrzekli bdu, z tymi, którzy kolei zbro.

dni nie opuszcz. Polacy, suchajcie rad ojca, suchajcie rozka-

zów Króla waszego! Chcc objawi wam wyranie wol nasz,

zalecamy, co nastpuje:

1. Wszyscy poddani nasi rosyjscy, którzy s zatrzymani,

maj by niezwocznie na wolno wypuszczeni.

2. Rada administracyjna obejmie napowrót obowizki

w pierwotnym skadzie swoim i z wadz, jaka jej przez decy-

zy nasz z d. 31 lipca / 12 sierpnia 1826 r. udzielon zostaa.

3. Wszystkie wadze cywilne i wojskowe w stolicy i po

województwach jak najcilej wypenia bd postanowienia.

W manuskrypcie: »waszego*. [P. W.].

14*
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wydane w imieniu naszem przez Rad administracyjn, w ska-

dzie powyej wskazanym dziaajc, i nie bd uznawa adnej

wadzy, bezprawnie ustanowionej.

4. Od chwili otrzymania niniejszej odezwy kady dowódca

korpusu w wojsku naszem królewsko -polskiem winien jest

niezwocznie zgromadzi swoich podkomendnych i uda si

natychmiast do Pocka, jako miejsca, na zebranie si naszego

wojska królewskiego przez nas naznaczonego.

5. Dowódcy korpusów obowizani s przedstawi nam
niezwocznie wykazy sytuacyjne korpusów^, pod ich komend
zostajcych.

6. Kade uzbrojenie, utworzone w skutku rozruchów war-

szawskich, któreby nie byo objte etatami wojska naszego, jest

rozwizane.

7. Wskutek tego wadze miejscowe otrzymuj rozkaz roz-

brojenia tych wszystkich, którzy si nieprawnie do broni wzili

i oddania teje broni pod stra weteranów i andarmów miej-

scowych.

onierze wojska polskiego! Honor i wierno byy zawsze

godem waszem. Waleczny puk strzelców konnych Gwardyi

naszej da tego wiey, pamitny na zawsze dowód.

onierze! naladujcie ten przykad. Odpowiedzcie oczeki-

waniu Monarchy, któremucie na wierno przysigli.

Polacy! Odezwa niniejsza przekona tych, którzy mi wier-

nymi pozostali, e umiem polega na ich powiceniu si i po-

kada ufno w ich odwadze i).

Ci z pomidzy was, którzy chwilowemu ulegli obkaniu,

poznaj z tego wezwania, e ich nie odpycham od siebie, je-

eli si spiesznie na drog obowizków zwróc.

Lecz Król wasz nigdy przemawia nie bdzie do ludzi

bez czci i wiary, którzy si przeciw spokój noci wasnego Na-

rodu sprzysigli. Jeeli, biorc si do ora, tuszyli sobie, i
zdoaj wymódz co przez zbrodnicze zamachy swoje, omyli ich

ta otucha. Zdradzili oni Ojczyzn swoj. Klski, jakie na ni
cigaj, na nich samych spadn.

Dan w Petersburgu d. 5/ 17 grudnia r. P. 1830, a panowa-

nia naszego szóstego«.

*) W manuskrypcie: »powadze«. [P. W].
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(Podpisano) »Mikoaj«, przez Cesarza i Króla. Minister Se-

kretarz stanu Stefan hr. Grabowski.

10. List Jeneraa Chopickiego, pisany dnia 16

grudnia 1830 r. do Jeneraa Rosen, a odesany przez

Wadysawa hr. Zamojskiego:

Do JW. Barona Rosen, Jeneraa pieclioty.

»JW. Baronie!

»Z odezwy Ministra Sekretarza stanu, adresowanej do Pre-

zesów Komisyi Województw Pockiego i Augustowskiego, do-

wiaduj si, i JW. WMC. Pan odebrae rozkaz w'kroczenia

na ziemi Królestwa Polskiego z korpusem wojska, który pod

jeofo zostaje komend.

Zbiegiem nadzwyczajnych okolicznoci powoany do na-

czelnego dowództwa, mam sobie za obowizek uprzedzi JW.
WMPana, i tylko brak raportów, których Najjaniejszy Pan
nie odebra w chwili, kiedy mu wyda rozkaz do marszu ku
naszym granicom, skoni Jego Cesarsko Królewsk Mo do

przedsiwzicia tych kroków, sdzc, e osoba Jego Cesarze-

wiczowskiej Moci Wielkiego Ksicia Cesarzewicza zostaje w nie-

bezpieczestwie. Tem wicej za utwierdza mnie w tem mnie-

maniu okoliczno, i Pukownik Hauke, Adjutant Najjaniej-

szego Pana i oddawca odezwy Ministra Sekretarza Stanu za-

pewnia, e w czasie jego wyjazdu, tj. dnia 9 b. m. Najjaniejszy

Pan mia tylko doniesienia o pierwszych zdarzeniach, zaszych

w Warszawie.

Teraz, kiedy si okolicznoci zmieniy, gdy Jego Cesarze-

wiczowska Mo znajduje si za granic Królestwa; gdy depu-

tacya, wysana dla zoenia u podnóka ironu ycze Narodu,

bya przyjt przez Wielkiego Ksicia Cesarzewicza z t a-

skawoci, jak ten Ksi zawsze dla Polskiego Narodu oka-

zywa; i gdy (jak to dowodz dwa listy, które zaczam w ko-

piach) Jego Cesarzewdczowska Mo sam uatwi rodki, aby

deputacya dostaa si do Najjaniejszego Pana; teraz mówi: ten

tylko, ktoby nie zna szlachetnych zamiarów Monarchy, mógby
mu przypisywa ch rozlewu krwi swych ludów wprzód,

nimby si zupenie i dokadnie przekona o wszystkiem, co

mogo przywie okolicznoci do teraniejszego stanu.
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Te s powody, JW. Baronie, które mi skaniaj do pro-

szenia go, aby wszelkie kroki nieprzyjacielskie, a do dalszych

w tej mierze rozkazów, odoy raczy.

Polacy w kadym czasie dali nadto jawne dowody od-

wagi i mstwa, aby JWWMPan inuym powodom mia przy-

pisywa moj prob, z któr si do niego udaj.

Gdyby jednak, JW. Baronie, sdzi by swoim obowi-
zkiem dopeni natychmiast, i pomimo niniejszej odezwy, roz-

kazy, jakieby móg w tej mierze odebra, winienem podug
mego sumienia i honoru mojej Ojczyzny owiadczy JWWM.
Panu, i go czyni odpowiedzialnym za wszelkie skutki, któ-

reby jego wkroczenie za sob pocigno koniecznie w tera-

niejszych okolicznociach, i jak najuroczyciej owiadczam, i
Naród Polski wolnyby by od zarzutu, i si wda w tak krwaw
walk. Prosz przyj zapewnienie etc.«.

Warszawa, dnia 16 grudnia 1830 roku.

(Podpisano) Chopicki.

11. Odpowied Jeneraa Rosen do Jeneraa
Chopickiego z dnia 20 grudnia 1830 r.:

»Janie Wielmony Jenerale

!

))Mam zaszczyt donie JWWMCPanu, i list jego, z dnia

16 grudnia datowany z Warszawy, odebraem, który przedsta-

wiony zosta Najjaniejszemu Cesarzowi i Królowi JMCi i s-
dz by moim obowizkiem owiadczy JWWMPanu, i nie

wiem do tego momentu, aby Rosy a miaa prowadzi wojn
z Królestwem Polskiem.

Przyjmij JW. Jenerale zapewnienie gbokiego szacunku,

z którym mam zaszczyt by JWPana najniszym sug«.
(Podpisano) Baron Rosen.

Dnia 8/20 grudnia 1830 r.

12. Odezwa Ministra Sekretarza Stanu, Stefana

hr. Grabowskiego, do X. Lubeckiego ,
znajdujcego

si podówczas w Narwie i pisana dnia 22 grudnia
1830 r.:

Minister Sekretarz Stanu Królestwa Polskiego do JO.

Ksicia Druckiego Lubeckiego M. F. [i] S. K. P.

))Gesarz uwiadomiony zosta przez Wielkiego Ksicia o wy-
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jedzie Waszej Ksicej Moci, równie jak i hr. Jezierskiego,

do Petersburga.

Cesarzowi nie s wiadome powody, które zniewoliy

WXM. do przedsiwzicia tej podróy. Jeeli wypadki, wieo
wydarzone w Warszawie, powoay WXM. na posannika wa-
dzy, która nie wypywa z woli Monarciy, Cesarz nie bdzie
go móg przypuci do swojej osoby, ani udzieli pozwolenia

pokazania si w jego stolicy. Lecz, jeeli pobudki przybycia

WXM. do Petersburga zgadzaj si z obowizkami urzdu,

który posiadasz, i zaufania JCM., na ten czas Cesarz zezwala

na przyjcie i wysuchanie go, jako Ministra finansów Króle-

stwa Polskiego.

Dla tej samej przyczyny Cesarz nie mógby da posu-

chania hr. Jezierskiemu w innem znaczeniu, tylko jako Posowi
Sejmu Królestwa. WXMo raczy go o tern uwiadomi.

Przyjmij etc, etc.

Petersburg 10 / 22 Decembra 1830 r.

(Podpisano) Stefan hr. Grabowski.

13. Odpowied X. Lubeckiego na powysz ode-

zwie, datowana dnia 23 grudnia 1830 r.

:

Do JW. Hr. Grabowskiego, Ministra Sekretarza Stanu Kró-

lestwa Polskiego.

»JWielmony Hrabio!

))W tej chwili otrzymuj odezw, w której JWPan uwia-

damiasz mnie o chciach, w jakich Najjaniejszy Pan zostaje

wzgldem hr. Jezierskiego i mojej wasnej osoby; pospieszam

wic wyoy tu powody, dla których podró nasz przedsi-

wzilimy. Otrzymawszy polecenie Rady administracyjnej, ae-
bym zoy u stóp tronu raport jej o wypadkach zaszych

w Warszawie, przybywam, jako Minister Króla, uwiadomi Naj-

janiejszego Pana o szczegóach wydarze, których byem wiad-
kiem; nie przyjbym bowiem polecenia, któreby mi nakazy-

wao pod innym tytuem stan wobec Monarchy.

Poniewa JW[Pan] w odezwie swojej zawiadamiasz mnie,

i w takim tylko razie Najjaniejszy Pan raczy zezwoli na

przyjcie mnie i danie mi posuchania, jakote na przyjcie hr.

Jezierskiego, Posa Sejmowego, wyjednalimy wic u Komen-
danta Narwy zezwolenie odbycia dalszej podróy. Lecz instru-



— 216 —

kcye jego s tej natury, i wymagaj nowych upowanie z Pe-

tersburga; oczekiwa wic bdziemy rozkazów, jakie w tej mie-

rze Najjaniejszemu Panu wyda podoba si«.

Narwi, dnia 11 / 23 grudnia 1830 r.

(Podpisano) X. Lubecki.

14. Odezwy i depesze, przywiezione przezJana
hr. Jezierskiego, a w szczególnoci:

aj Odpowied Ministra Sekretarza Stanu na
list Dyktatora do Cesarza Mikoaja, pisany d. 10

grudnia 1830 r.:

»Janie Wielmony Jenerale!

»Otrzymaem rozkaz uwiadomienia JW. Pana, e Najja-

niejszy Cesarz i Król odebra pismo jego z d. 10 b. m. (gru-

dnia) i e z ukontentowaniem ujrza w nim wyraenie uczu,

któremi si JWPan przejtym ku jego osobie mienisz, i e
uwierzy im zupenie wtedy, kiedy JWPan dasz niezaprzeczony

dowód takowych przez zastosowanie si, ile bdzie mona naj-

cilej, do najwyszej jego woli, objawionej w proklamacyi do

Narodu Polskiego, z d. 5 / 17 grudnia.

Przyjmij JWPan zapewnienie wysokiego szacunku, z ja-

kim mam zaszczyt by najunieszym i najposuszniejszym sug*.
[Petersburg, 23 grudnia 1830 / 4 stycznia 1831 r.].

(Podpisano) St. h r. Grabowski^).

h) List X. Lubeckiego do Dyktatora:

»Jenerale!

»Hrabia Jezierski, jadcy do Warszawy z najwyszego roz-

kazu, zawiadomi JW. Jeneraa o tem wszystkiem, co si nam
wydarzyo od naszego wyjazdu z Terespola. Bdzie on tuma-

czem ostatecznych zamiarów Jego Cesarsko Królewskiej Moci;

zamilcz przeto o wszystkich szczegóach. Powiem tylko, i tu

wszyscy s powszechnie tego przekonania, e od ciebie, Je-

nerale, zaley chlubne ukoczenie dziea pacyfikacyi
i ochronienia Polski od skutków tak nierównej, jak zgubnej,

walki. Mocno auj, i nie mog dzieli prac i niebezpieczestw

*) Por. odmienne brzmienie tómaczenia tego samego listu, wyej
str. 77, 78. [P. W.].
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obowizku jednego z najzaszczytniejszych. do jakich tyiko w obe-

cnych okolicznociach Polak powoanym by moe.
Zechciej, Jenerale, przyj askawie najgortsze me ycze-

nia, aby Niebo twym usiow^aniom pobogosawi raczyo, jako-

te wyraz uczu wysokiego powaania, z którem mam honor

zostawa JW. Jeneraa najniszym sug<(.

[Petersburg, 24 grudnia 1830, 5 stycznia 1831 r.].

(Podpisano) X. Lubecki.

c) Relacya audyencyi Jana hr. Jezierskiego uCe-
sarza Mikoaja, uoona po francusku, a przeoona przez

wydzia dyplomatyczny.

Tu JW. Jan Jezierski oznajmi, e, oddajc Wydziaowi dy-

plomatycznemu swoje relacye w jzyku francuskim, zawarowa
sobie, aby tumaczenie ich oddanem mu byo do przejrzenia.

Tumaczenia, dzi si odczyta majcego, nie mia w rku,
wic za jego wierno i dokadno rczy nie moe.

Gdy wiele gosów si odezwao, e JW. Jezierski moe
czyni swoje uwagi nad tumaczeniem, relacya po polsku

Izbom odczytan zostaa.

Relacya z posuchania przez Jego Cesarsko
Królewsk Mo hr. [Janowi] Jezierskiemu pod dn.

14 / 26 g r u d n i a 1 830 r. w szczególnoci udzielonego.

» Przyw^oan ego przez Jego Cesarsko Królewsk Mo, Naj-

janiejszy Pan przyj mnie o godzinie 10 wieczór w paacu
Omitkowskim ^).

Cesarz i Król znajdowa si w gabinecie swoim sam z Je-

neraem Benkendorfem.

Naj. Pan zbliy si do mnie, a ciskajc mnie, rzek z naj-

uprzejmiejsz dobroci:

»Dzie dobry, kochany Jezierski, niewymownie si ciesz,

e ci widz«.

Wyraziem z mej strony Jego Ces. Król. Moci al mój, e
stawam przed nim w okolicznociach tak odmiennych od tych,

w których miaem zaszczyt ogldania go ostatni ra (w cza-

sie Sejmu lata zeszego w Warszawie).

^) Aniczkowskim [P. W.].
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»Nie mog ci wypowiedzie, jak bolesnego doznao serce

moje udrczenia z powodu opakanych wypadków, jakie wieo
zaszy w Warszawie (mówi do mnie Naj. Pan), nigdybym si
nie by spodziewa, aeby takowy powód boleci mia mi st[amt]d

przyj. Wasna mio moja upokorzon zostaa, bo kochaem
Polsk i Polaków, i wyznaj, (doda Cesarz z wzruszeniem)

mniemaem, e mi byli wzajemni«.

W tern miejscu pozwoliem sobie przeoy Naj. Panu, e
powstanie, d. 17 / 29 listopada w Warszawie wybuchnite, byo
dzieem maej liczby modych ludzi, podoficerów i uczniów; e
tak jest, a nie inaczej, to stwierdzaj wszystkie dotd zebrane

data, wzgldem okolicznoci, które poprzedziy i zrzdziy re-

wolucy, jakote i symptomata, które towarzyszyy temu wy-

darzeniu; albowiem ci, którzy pierwsi powstali, nie mieli innych

dowódców, jak podoficerów i podporuczników; e tylko przez

okrzyk, jakoby Rosyanie zabijali naszych onierzy, zdoali wci-
gn do dziaania puk 4-ty liniowy i batalion saperów, tudzie

pospólstwo; e nakoniec poruszenie to nie zwiastowao ani ozna-

czonego celu, ani te planu, naprzód uoonego. Dopiero we
dwa dni póniej obywatele, uspokojeni na gos Rzdu, który

przemawia i dziaa w imieniu prawej wadzy, uczuli konie-

czn potrzeb czenia i uzbrajania si dla obrony swych wa-
snoci przeciw wzburzonemu pospólstwu.

Mówic o udziale, jaki cz garnizonu miaa w powsta-

niu, Naj. Pan rzek: wMógem przewidzie, aeby to pikne
Wojsko Polskie, które tyle ceniem, na którego honor i wier-

no sdziem, e z tak pewnoci rachowa mog, jak na

jego odwag, ukrywao w onie swojem zaród zdrady i wiaro-

omstwa. Czy w onierzach, popeniajcych morderstwo na

wasnych wodzach, w bitwach osiwiaych, wyrzekajcych si

wasnych chorgwi, zapominajcych praw witych powinnoci

i karnoci i roznoszcych przeraenie i postrach po ulicach spo-

kojnego miasta —mog w nich uznawa tych wojowników, któ-

rych niewzruszona wierno bya od najdawniejszych czasów

najpikniejsz cech chway? Na nich rachowaem w chwili

niebezpieczestwa, we wszystkich wojnach obcych byliby ska-

dali moje przednie strae. Prawa honoru, obyczaje wszystkich

narodów znamionuj pitnem haby kadego wojskowego bez

rónicy, któryby odstpi swej chorgwi i zama sw przysig.
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Im wiksze byo moje zaufanie, tem cisz staje si zdrada.

Powinienem ukara sprawców [tylu] zego, lecz uczucia serca

mego zgodne z moim interesem [i z interesem] Polski, od mo-

jego nieoddzielnym, sprawiaj, e najgorcej pragn, aeby sama

Polska obmya si z winy, jak niektórzy z jej synów wzgl-
dem mnie i wzgldem niej dopucili si. Prawy rzeczy porz-

dek niech bdzie przywrócony, niech wynalezieni zostan praw-

dziwi winowajcy, niech daj ich ukarania i niechaj wyjd
naprzeciw mnie z uczuciami dzieci, pokadajcych ufno w sw^ym

ojcu, a mnie samemu niech zostawionem bdzie myle o prze-

baczeniu. Jest to prawdo, którego szczodrobliwo uycie najsod-

szem dla serca mego bdzie.

Do reprezentantów Narodu, wspartych na prawach, któ-

rych s stróami, naley pomci si zniewagi, prawemu po-

rzdkowi wyrzdzonej. Niech sprawi, ebym unikn smutnej

koniecznoci karcenia. Niech sami powoaj winowajców przed

sd waciwy, a najlejsze ukaranie nawet ju bdzie dowodem,
e chc pomci wito praw zniewaon. Wiem, e dotd
liczba winnych jest jeszcze bardzo ma; niezmierna wikszo
w^ojska nie zdradzia swej powinnoci. Czwarty puk i batalion

saperów i Szkoa Podchorych, jako oddzielne korpusa, same

tylko uchybiy. Zatr one swe winy w bitwach i pewien jestem,

e znowu bd takimi, jakimi przesta by nigdy nie byli[b}']

powinni.

Spojrzyj WPan na bataliony mojej gwardyi, które w cza-

sie mojego na tron wstpienia zbuntoway si; dzi ubiegaj

si one w powiceniu si z innemi pukami i powierzam im

bez nieufnoci stra mojej osoby. Jestem ja tak straszliwy, tak

nieubagany? Wszakecie widzieli, jakiem sobie postpi wzgl-
dem tylu ludzi wpltanych (compromis) w zdarzenia 14 gru-

dnia 1825 r.«.

W tem miejscu ponowiem J. Ces. Król. Moci zapewnie-

nie, e niezmierna wikszo Narodu i w^ojska bya zupenie

obc temu, co garstka modych ludzi przedsiwzia i e tylko

zbieg okolicznoci sam zmusi Naród do przyjcia postawy,

jak ma obecnie.

))Pojmuj (rzek Naj. Pan), e w pierwszych chwilach nie-

porzdku obywatele Warszawy uzbroili si i uorganizowali

stra bezpieczestwa dla uniknienia rabunku i bronienia swej
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wasnoci. Ale jake wytumaczy te uzbrojenia, nakazane w ca-

ym kraju, te zacigi nowych onierzy, te przygotowania do

wojny? Przeciw komu uzbrajaj si? Ze mn-to chc pro-

wadzi wojn? Co znacz te proklamacye, rozsyane do moich

prowincyi da wzniecenia buntu, dla przemawiania [do] moich

onierzy? Jakesz to da si pogodzi z zamiarami pokoju i uczu-

ciami wiernoci, mnie nalenej ?«

Odpowiedziaem na to: e po pierwszych chwilach zadzi-

wienia i przeraenia, obavva ogarna wszystkie umysy, czu
bowiem zaczto, e wypadki, pod ciarem których znajdowano

si, mogyby narazi najdroszy interes kraju, wkadajc na

cay naród odpowiedzialno za kilku ludzi czyny, któreby mo-

gy posuy za pozór do zwalenia brzemienia kary nietylko

na mnóstwo niewinnych, ale nawet na cay Naród, przez za-

groenie jego bytowi politycznemu. Ta obawa, najsilniej dzia-

ajca na umysy Polaków, poczya wszystkie serca, wszystkie

chci przez uczucie wspólnego niebezpieczestwa. Owa boja,
owa nieustpujca myl, e byt narodowy jest zagroony, nie

moe by rozproszon tylko wyrazem zaspokajajcym Mo-

narchy.

»Jestem Królem polskim (rzek Naj. Pan) i chc nim po-

zosta, ale nie mog na nic takiego zezwoli, coby miao po-

zór koncesyi i gdy si tego odemnie domagaj w chwili buntu

i z broni w rku. Gdybym to uczyni, zapomniabym, com sa-

memu sobie winien na miejscu, na którem mnie Opatrzno
postawia. Niechaj mi zawierz; nie mog chcie, aeby nie-

winny mia cierpie za winnego. Postaw si WPan w mojem
pooeniu: czy mog ukada si z moimi poddanymi, ja, który

jestem ich prawym Monarch? Czy mog dozwoli, aeby mi
przepisywali warunki, pod jakimi zezwalaj pozosta pod mo-

jemi prawami? Gdybym by tylko Królem polskim, znajdowa-

bym si poród was; lecz, jako Cesarz rosyjski, musz mie
inne interesa na pieczy, musz mie wzgld na godno i ho-

nor wielkiego pastwa. Nie chc dziaa z popiechem; wska
mi WPan rodek, któryby by godny Króla polskiego, bdcego
zarazem Cesarzem rosyjskim, aeby rzeczy uoy; niczego wi-
cej nie dam. Jedyn chci moj jest uatwi trudnoci tera-

niejszego stanu przez Polaków i z nimi tylko samymi. W tym
celu yczybym sobie widzie si otoczonym Rad, Senatorami,
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Posami, ludmi zacnymi i wiernymi poddanymi, którychbym

móg zebra okoo siebie. Rozkazaem, aby przywoano do mnie

wszystkich Senatorów polskich, obecnie znajdujcych si w Ce-

sarstwie. Powtarzam: niechaj Polacy sami wymierz sprawie-

dliwo na tych, którzy Ojczyzn ich nad brzegiem przepaci

postawili. Niechaj mnie nie zniewalaj do karania. Nieche
przynajmniej widz zamiar i postanowienie to jawnie i szcze-

rze wyrzeczonem. Bo w kocu czy mog wszystkiego zapo-

mnie? Czy mog zamkn oczy na to wszystko, co si stao?

Nie byo zabójstw, nie byo zamachu na mojego brata, i ci,

którzy mieli w tem wszystkiem udzia, czy nie stali si win-

nymi zdrady pastwa podug waszych praw?
Zadaj odemnie powrotu prowincyi polskich, do Cesarstwa

przyczonych. Nigdy takiej myli mie nie mog, ani te przez

groby monaby to otrzyma, co jest niepodobnem, gdy rnóg-

ebym chcie dobrze uczyni jednemu z krajów, pod mojem
berem zostajcych, kosztem drugiego ?«

Pozwoliem sobie wtenczas przeoy Naj. Panu, e nie

byem przysposobionym wchodzi w gbsze roztrzsanie rod-

ków zdolnych uspokoi Królestwo, e upraszabym, aby mi

wolno byo porozumie si w tej mierze z X. Lubeckim,[i] eby
Jego Ces. Król. Mo raczy nam przyda inne jeszcze osoby,

zaszczycone jego zaufaniem; e wtenczas moglibymy, wspólnie

pracujc, roztrzsn wszystkie trudnoci tej kwestyi, w kocu
wskaza sposób szczliwego onej rozwizania.

»WP. i X. Lubeckiego kadego z osobna przyjem (odpowie-

dzia Cesarz), gdy chciaem odczy i rozróni WPana poo-

enie od jego. Nie zezwoliem na przyjcie X. Lubeckiego tylko

jako mojego Ministra Skarbu, bo on jest w mojej subie. WPan
za nie masz innej missyi, tylko jako wierny poddany, i z tego

tytuu chciaem mówi z WPanem w interesach jego kraju.

Niczego bardziej nie dam, jak by owieconym i znale ro-

dek, zapomoc którego monaby unikn ostatecznoci; mów
wic WPan szczerze i otwarcie«.

Zwróciem natenczas uwag Najjan. Pana, e, nie bdc
czonkiem [czowiekiem] stanu, nie jestem nawyky do trakto-

wania w przedmiotach tak wielkiej wagi, e przeto upraszam

Jego Ces. Król. Moci, aeby mia za wymówion moj nie-
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[]wiadomo i aeby askawie przyj to, co moje dla dobra

kraju powicenie si podyktuje.

))W adnym przypadku, Najjaniejszy Panie, wedle uczu
serca mego, nie bybym zdolny przypuci, aby mogo przyj
do wojny. Wewntrzne i najmocniejsze moje przekonanie myl
podobn oddala. Wasza Ces. Król. Mo, jako ojciec swych lu-

dów, nie moesz dopuci, aeby krew dzieci jego przelewaa

si. Niewiele znam si na polityce, lecz w obecnem zdarzeniu

kwestya zdaje mi si bardzo prost. Nie byoby to dwoistem

krwi upuszczeniem potdze Waszej Ces. Król. Moci? Europa

zawistna twej wielkoci, Najjan. Panie, nie poklaskiwaaby tej

walce, w której poddani jednego Monarchy i bracia szarpaliby

si wzajemnie na korzy wspólnych nieprzyjació? Ach! Naj.

Panie! usuchaj natchnienia twej askawoci bardziej, ni twego
gniewu; chciej bez uprzedzenia poradzi si prawdziwego twego

interesu, a wszystko ze, jakie ju si zrobio, bdzie napra-

wione, i nieszczliwy Naród nie bdzie cay popchnity w prze-

pa rozpaczy. Wasza Ces. Król. Mo sam jeden tylko moesz
odwróci od niego straszn przyszo«.

))Manifest mój (odpowiedzia Cesarz) daje dostatecznie do

poznania moje zamiary wzgldem Polski i wszystkich Polaków,

którzy nie trwaj w swem obkaniu. Oznajmia on, pod ja-

kimi warunkami moecie mnie ujrze wporód siebie, jako ojca

askawego. Ze jeeliby chwilowe okolicznoci czyniy trudnem

wykonanie niektórych szczegóów manifestu, jak n. p. jeeliby

zgromadzenie si wojska w Pocku czynio potrzebnem zosta-

wienie jakiego oddziau w Warszawie dla bezpieczestwa wa-
snoci i utrzymania porzdku, moesz WPan powiedzie ode-

mnie, e upowaniam do odstpienia w tej mierze od przepi-

sów proklamacyi mojej do Polaków. Mówic w krótkoci, wi-

nienem, jako Król polski, przytumi powstanie i ukara wino-

wajców. Dotd sami tylko winni, nie za Naród, zasuyli na

moj nieask; lecz jeeli Polacy uzbroj si przeciw mnie

i stan w gotowoci do walki z wojskiem pana sytego, naten-

czas oni sami i wystrza z ich armat obal Polsk i sami

stan si odpowiedzialnymi za nieszczcia swej Ojczyznyw.

Odchodzcemu Naj. Pan powiedzia, aebym udawa si
do Jeneraa Benkendorfa, ile razybym sobie yczy z nim mó-
wi ub gdybym mia mu co udzieli.
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Korzystajc z danego mi przez Naj. Pana pozwolenia zno-

szenia si z Jeneraem Benkendorfem, napisaem do niego list

zaczony i sam mu go odniosem.

Wkrótce Jenera odda mi ten list z dopisami, na margi-

nesie wasn Cesarza rk skrelonymi. Dopisy te, przepisane

i podpisane przez Jeneraa, zaczam do obecnego protokou.

Poniewa w cigu rozmowy Jenera da pozna, e kon-

cesye, przez Polaków dane, zdaway mu si za wielkie,

a w szczególnoci, e danie przyczenia do Królestwa Pol-

skiego prowincyi, do Cesarstwa wcielonych, zdaniem jego uspra-

wiedliwi si nie da, dorczyem mu przedstawienie w tej mie-

rze, którego odpis zaczamcc
W tem miejscu JW. Jgnacy Dembowski owiadczy, e nie

chcia przerywa czytania korespondencyi, lecz uwaa za obo-

wizek powróci do przedmiotu, wniesionego przez JW. Wie-

szczyckiego, który zdawa si czyni zarzut przezacnemu Ne-

storowi Polskiemu Julianowi Niemcewiczowi. Jakkolwiek dotd
Sekretarz Senatu nie mia gosu w Izbach, gdy atoli wiele form

konstytucyjnych, dawniej przez Rzd pogwaconych, a teraz

w skutku rewolucyi zmienionych widzielimy, radzi JW. Dem-

bowski uczyni teraz od tych form wyjtek i da sposobno
JW. Julianowi Ursynowi Niemcewiczewi objanienia, wniesio-

nej przez Posa Gostyskiego materyi, a zatem udzieli mu gos,

który, jak si mówicy wyrazi: abodajby w Izbie tej w jak

najdusze lata móg by syszanymi.

Na takowy wniosek i jednozgodne czonków obu Izb przy-

zwolenie, X. Prezydujcy w Senacie da gos JW. Sekretarzowi

Senatu, który w tych prawie wyrazach przemówi:

»Trzydzieci osiem lat temu, zabieraem gos w tych sa-

mych murach, jako reprezentant wolnego Narodu. Dzi, kiedy

zezwalaj Izby, objani w krótkoci sd mój o X. Lubeckim,

oparty na yciu jego dawniejszem, na jego postpowaniu w pier-

wszych chwilach powstania. Przedewszystkiem atoli zoy wi-

nienem najczulsze podzikowanie JW. Dembowskiemu za wy-

jednan dla mnie wolno mówienia przed Sejmem.

ie skaniay mnie do ujmowania si za X. Lubeckim a-
dne dla niego wzgldy, adne obowizki. Nic mu nie byem
winien, nie ubiegaem si o urzdy, ani godnoci. Nie otrzy-
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maem ani gratyfikacyi, ani gwiazd, ani orderów, ani medali-

ków adnych.

Wyzna tu winienem, e otwarcie i miao, niekiedy a
do porónienia si z Xiciem, powstawaem na uciski mono-

poliów, uciliwoci skarbowe, bezprawno sdów administra-

cyjnych.

Przytocz atoli powody, które mu moj przychylno je-

dnay.

Kiedy dawny Rzd bi czoem Komisarzowi Cesarza Mo-

skiewskiego, Nowosilcowi, najpierwszemu sprawcy wszystkich

nieszcz naszych, jeden tylko Lubecki miao go nieraz gro-

mi, a nawet do milczenia w Radzie przymusza. W Peterburgu

znajdowa si X. Lubecki, kiedy w r. 1826 wiziono wspóoby-

wateli naszych. Szo o to, czyli krocie niewinnie oskaronych

ziomków^ maj by oddane pod sdy sejmowe, czyli te wysta-

wione na srogo trybunaów wojennych. Tych trybunaów do-

maga si Nowosilcow; Lubecki stan przed Cesarzem z kon-

stytucy, prawd z odwag wyjawi i sd sejmowy wyjedna.

Usiowa Nowosilcow narzuci w tej wanej sprawie postpo-

wanie administracyjne. Lubecki obroni i utrzyma procedur

sdow, wedug której los obwinionych rozstrzygnity zosta.

Pomijam inne wielorakie jego dla kraju przysugi, to w pod-

niesieniu przemysu i handlu, to w utworzeniu i rozwiniciu

banku narodowego; dodam tylko, e w pierwszych dniach re-

wolucyi on w Radzie administracyjnej, przepenionej natokiem

zatrudnie, zagraanej cigle skutkami nadzwyczajnego wstrz-

nienia, by jednym z najczynniejszych i najpracowitszych czon-

ków. Niechaj wic wedug tych powodów do przemawiania

mojego wówczas za X. Lubeckim i wedug kilkudziesiciole-

tnich prac moich i usug dla Ojczyzny, sdz o mnie Izby

i Naród «.

Mow t przyjy Izby z uczuciem szacunku dla czci-

godnego ma, wyszego nad wszelkie zarzuty.

JW. Franciszek Sotyk: wW pierwszych dniach rewolucyi

spotkaem si z kilkowa czonkami Izby i wysany z nimi zo-

staem od obecnych w Warszawie reprezentantów od ludu do

Rady administracyjnej, aby da wyczenia z niej niektórych

czonków. Wtenczas JW. Niemcewicz popiera X. Lubeckiego;

lecz nie byo to tylko jego zdanie, podzielali go czonkowie de-
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putacyi, pomni na wielkie zdolnoci X. Lubeckiego i na sd
jego w Radzie administracyjnej o sdzie sejmowym; zwizki

za jego z Dyktatorem póniej dopiero nastpiycc

JW. Jan Ledóchowski : wLubo wymowny gos JW. Niem-

cewicza usprawiedliwia tu postpowanie X. Lubeckiego,w Izbach,

w przekonaniu Narodu, s gosy przeciwne. Wielki on pope-

ni wystpek przeciwko rewolucyi, zostajc tam, gdzie samo-

chtnie pojecha, a nadto Chopickiego, czowieka, który mu za-

ufa, uwiód i zudzi. Zrobi on przez to krzywd Narodowi, e
osawi czowieka, któryby dotd moe dobre by mia imi.

Co dawniej uczyni, mogo by dobre, lecz od powstania wszy-

stkie jego kroki do osidlenia nas zmierzay. Nie chc ja go

potpia zupenie, lecz sdz, e broni go jest prawie nie

wolno«.

JW. Roman Sotyk: wOdczytany tu protokó rozmowy Jana

Jezierskiego z Cesarzem Mikoajem nosi na sobie cech auten-

tycznoci. Musz wic owiadczy, jako onierz obywatel, e
obelgi, miotane przez Cesarza (na) nasz Naród i honor, zasu-

guj na pogard. On sam zgwaci przysig. Nie godzi si
gowom koronowanym ly ludzi, którzy, gdyby nie wewn-
trzne dawne niezgody, mogliby ubiega si o równ jemu do-

stojno, a których rodziny równe odday usugi dla Polski, jak

familia Romanowów dla Rosyi. Ufny w bogosawiestwo Nie-

bios odwouj si do szabli polskiej, która najlepiej na placu

bitwy okae, kto jest godniejszym koronyw.

Po tych przymówieniach czytane byy:

List Jana Hr. Jezierskiego, pisany do Jeneraa
Benkendorfa dnia 28 grudnia 1830 r.

List Jana Hr. Jezierskiego do Jeneraa Benkendorfa:

))askawo, jak mi Naj. Pan okaza raczy, zanadto tkwi

w sercu mojem, dawniejsze dobrodziejstwa, wywiadczone przez

niego Królestwu Polskiemu, za gono si w niem odzywaj,

abym si nie obawia zarzutu najwikszej niewdzicznoci,

jako czowiek i jako wierny poddany, tajc JWPanu uczucia,

jakie rozmowa wczorajsza z JWPanem we mnie wzbudzia.

Powiem wic, co myl; bd mówi, jako czowiek przyzwy-

czajony do wyjawiania prawdy i do szanowania swego Mo-
narchy, ale któremu i formy i zwyczaje dyplomacyi s obce.

Dyaryusz. 15
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Prawd jest niezaprzeczon, e rewolucya nie bya dzie-

em ani wacicieli ziemskich, ani kapitalistów, ani rkodzielni-

ków, ani naczelników fabryk, ani urzdników; nie bya take
dzieem ludzi, pragncych bogactw lub dostojestw: bya ona

poprostu skutkiem obawy. Obawa wyjawie, jak pierwiastkowe

badania pomidzy podchorymi wznieciy, pobudzia ich do

powstania; obawa wzbudzona odgosem ))Rosyanie wyrzynaj
braci naszychcc skonia lud do w^zicia si do broni, któr mu
podawano; obawa bezrzdu zmusia ludzi dobrze mylcych do

utworzenia tymczasowego Rzdu; obawa nareszcie, aby zagnie-

wany zwycizca nie odebra nam najdroszych swobód, zmu-

sia nas do chwycenia si rodków, które konieczno obrony

uprawnia zdaje si. adna ju sia nie zdoa zatrze prze-

szoci, ale przekonany jestem, e wszyscy dobrze mylcy
Polacy tego s zdania, e Naj. Pan wszystkie groce nam nie-

szczcia jednem sowem odwróci moe.
Sowem tem jest zapewnienie instytucyi, nadanych nam.

przez wskrzesiciela Polski; instytucyi, pod których dobroczyn-

nym wpywem (chocia nawet nie wszystkie zachowywano) ten

kraj, tak dugo nieszczliwy, zaczyna ju pomylniejszej uy-
wa doli; instytucyi, które szczerze wykonywane, szczcie Pol-

ski na zawsze zapewni byy zdolne. Obawa, aby ich Polacy

nie stracili na zawsze, nie pochodzi z wyobraenia zemsty, która,

wiemy, e dalek jest od szlachetnego serca Naj. Pana; jest

ona raczej skutkiem naruszenia lub pogwacenia, jakim insty-

tucye te ulegay przez cig lat pitnastu,ju to z powodu obojtnej

nieczynnoci Rzdu, ju te z powodu naduy, a nawet zbro-

dni, jakich si dopuszczaa policya. Naduycia te tak daleko po-

sunito i zdaway si one tak dalece by skutkiem systematy-

cznego planu, e kady upatrywa w nich wyrany zamiar zni-

weczenia konstytucyi naszej; wielu nawet mniema, e umylnie
pobudzono modzie do powstania, aby tem atwiej dopi celu

tylu skrytych dziaa.
My, Polacy, wiemy, e i myli i rodki takowe obcymi s

charakterowi Monarchy, ale okolicznoci nie dozwoliy nam ni-

gdy zbliy si do niego tak dalece, aby on sam móg nas oce-

ni. Wystav/iano nas zawsze, jako fakcyonistów, jako buntowni-

ków, niegodnych jego dobrodziejstw, a nie pragnlimy, i teraz

jeszcze nie pragniemy czego innego, tylko zachowania konsty-
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tucyi naszej, która dotd bya jedynie papierem bezuytecznym,

zbiorem martwych liter, którym wola Najjaniejszego Pana nowe
zdoa natchn ycie.

Zanadtobym si rozwodzi, gdybym wytkn chcia wszy-

stkie naduycia, które nas do tak smutnego doprowadziy prze-

wiadczenia; wymagaoby to wicej znajomoci wszystkich ga-

zi administracyi, przestan wic tylko na przytoczeniu nie-

których.

Wolno osobista, tak wyranie zawarowana konstytucy,

wcale nie istniaa; spokojnych obywateli wtrcano do wizienia

bez sdu, zmuszano do robót habicych, rónymi nkano na-

kadami. Gorszca sprawa Birnbauma, ajenta policyi, odkrya

mnóstwo niegodziwoci, które mog nam da dostateczne wy-

obraenie o tych gwatach, przeto te wysza wadza jak naj-

usilniej staraa si przeszkodzi jej popieraniu. Z niej wykryo
si mnóstwo kradziey, gwatów, morderstw, których si ajenci

policyi tajnej dopucili.

Wolno druku, równie wyranie zawarowana w kon-

stytucyi, nietylko, e bya cienion, ale cenzura do tego dosza

stopnia, e zakazywaa nawet niektórych rosyjskich dzienników

i nieraz askawym sowom Monarchy przebi si do Narodu

nie dozwolia.

Bezwstydnie gwacono tajemnic listów, a tak interesa

familijne wystawione byy na miech ajentów podwadnych; ko-

respondencya nawet najwyszych urzdników z Petersburgiem

nie bya od tej nieufnoci woln.
Najemni podegacze, denuncyacye, szpiegostwo, protekcya,

udzielana ludziom, najgorzej od publicznoci uwaanym, prze-

ladowanie wszystkich, którzy przywizanie do dobra kraju

okazywali, przeladowania nawet za noszenie tego lub owego
koloru lub ksztatu sukni, dopeniay obrazu nieszcz naszych.

A jeeli dodamy do tego niegodziwe postpowanie Komisyi

owiecenia, denie antinarodowe wychowania publicznego, nie-

czynno Komisyi spraw wewntrznych, powolno sdowni-
ctwa, zupeny brak praw niezbdnie potrzebnych: atwo si

przekonamy, e tyle nieszcz zaledwie zrównoway móg
wietny, lecz niezupenie jeszcze ustalony stan kredytu i prze-

mysu.

Najwiksza cz naduy i skutki bezczynnoci wadz
15*
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przedstawiane byy Monarsze nieraz przez Reprezentantów Na-

rodu; ale z akt Sekretaryatu Stanu przekona si mona, e
wszystkie proby i petycye, do tronu podawane, bez poda-
nego zostay skutku, bo, gdy je odesano do szczególnych Mi-

nistrów, wracay z niedokadnemi wyjanieniami, które raczej

do ukrycia, jak do wyjawienia, prawdy posuyy.
Niemasz mieszkaca w Polsce, któryby w tym nieadzie

nie ucierpia i któryby nie pragn jego usunicia. Wszystko

te w dziaaniach naszych od czasu ostatnich wypadków ma
za cel Jedyny obron instytucyi, które za tern witsze uwa-

amy, e, nadane nam wspaniaomylnoci Aleksandra, za-

przysionemi zostay przez równie wspaniaomylnego nastpc,
i e nadto zasad ich s traktaty, przez Europ ca zatwier-

dzone. Dlatego, JW. Hrabio, zdaje mi si pytanie wzgldem
nas samo przez si atwem do rozwizania, bo jestem pewny,

e Naj. Pan w jego rozwizaniu radzi si bdzie wycznie
uczu, które w nim ch zachowania przysigi, mio ku pod-

danym i ludzko obudzaj.

Zaiste tak potny Monarcha wyszym jest nad mio
wasn, lub interes, które pospolitymi umysami powodowa
mog. I cóby Rosya zyskaa na pognbieniu Królestwa, po-
czonego z ni jeszcze niestarganym wzem? Wszystkie ofiary

tej wojny bd to poddani tego samego Monarchy. Wreszcie,

jeeli rzucimy okiem na przeszo, przekonamy si atwo, e
silniejszymi s zwizki dwóch narodów, które kojarz dobro-

dziejstwa, ni te, które postrach utwarza. Grecya posuy moe
za przykad. Najpierwszy obroca ich niepodlegoci mógeby
niszczy ogniem i mieczem nieszczliw Polsk dlatego, e
pragnie równego z ni dobra? Zachowanie raz zaprzysio-

nego prawa, byoby to now dla Narodu koncesy? Czy Po-

lacy zwycieni i rozszarpani bd mogli uzna za ojcowsk
rk t, która im tak zada klsk? Potomkowie nasi czy bd
mogli by wtenczas dobrymi i wiernymi poddanymi Cesar-

stwa? Powtarzam to, JW. Hrabio; —nie jestem ani dyplomat,
ani politykiem: ale wyznaj szczerze prawd, o której przeko-

nany jestem; — nie umiem wprawdzie wskaza sposobów zaa-

twienia licznych trudnoci w tego rodzaju sprawie, ale prze-

konany jestem, e Naj. Pan, przy dobroci i mdroci swojej,

przy dowiadczeniu mów bieglejszych odemnie, znajdzie rodki
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pogodzenia, które wstrzymaj rozlew krwi, i nie dozwoli, aby

dwa narody, przeznaczone, by pod jego berem yy szczliwe,

stay si niepojednanymi nieprzyjaciómi. Mam honor uprasza

JWPana, aby raczy by tumaczem mych uczu, przyczem

wyznaj si z gbokiem uszanowaniem .IWHr. najniszym

sug«.

W Petersburgu dnia 16/28 grudnia 1830 r.

(Podpisano) Jan Hr. Jezierski.

Kopia adnotacyi, oówkiem skrelonej rkJego
Ges. Król. Moci na marginesie listu Hr. Jezier-

skiego do Hr. Benkendorfa z dnia 16/28 grudnia
1830 r., poczynajcego si od tych sów:

»Pami askawa, któr Naj. Pan okaza mi raczy, za-

nadto tkwi w sercu mojem etc. etc.((, a koczcego si na tych

sowach: »I nie zamieni w miertelnych nieprzyjació dwa ludy,

zrodzone, aby y szczliwymi pod jego zarzdem :«

»Nie zgwaciem przysig moich, dopeniem cile wszy-

stkich obowizków wzgldem kraju, który mi mój brat prze-

kaza, z modyfikacyami, jakie on sam osdzi za waciwe
w ustawie krajowej dobrowolnie nadanej. Naród to sam zerwa
przysig, uwaa si (mog) wolnym od tej, któr Narodowi

zoyem. Przecie tego nie uczyniem i to jest wszystko,

co na teraz powiedzie mog; kady inny postpek byby z mo-

jej strony saboci nie do darowania a zarazem niepotrzebn;

nikt mnie do takowej nie zniewoli. Niechaj si na mnie
zdadz, a bd szczliwi: sowo Monarchy, czujcego

czem jest honor, ma swoj wag«.
Po porównaniu obecnej kopii z oryginaem wasnorcznym,

który na rozkaz Jego Ces. Król. Moci zoyem na rce Hr.

Jezierskiego, czyni z przyjemnoci zadosy daniu tego na

przypadek, iby z czasem oówek nie sta si nieczytelnym, za-

wiadczajc niniejszem, jako ta kopia jest dokadn i zupenie

zgodn z oryginaem, w którym wyrazy: ))tego nie uczyni-
em« i»niech si na mnie zdadz, a bd szczliwi«
s równie podkrelonemi wasn rk Cesarza«.

(Podpis) Benkendorf.

Dalszy cig reiacyi Jana Hr. Jezierskiego i do-

czone do niej powody, okazujce mono i pra-
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wno przyczenia prowincyi, zostajcych pod
berem rosyjskiem.

wProtokó drugiej rozmowy, do której Naj. Pan przypuci
mnie raczy:

^Otrzymaem, rzek Cesarz, wiee z Warszawy wiado-

moci i coraz to gorzej tam postpuj. Sejm uzna powstanie

za narodowe. Chc posów za granic wysya. Co za przed-

siwzicie posów wysya do Prus i Austryi? Poco? Czy dla

uproszenia ich wdania si do mnie? ozemu do mnie samego

si nie udaj? Jeeli poto, aby ich nieprzyjaciómi mymi uczy-

ni, nie doka tego! Otrzymaem nader zaspakajajce wiado-

moci z Francyi i z obcych krajów. Król Filip nie wmiesza si

do sprawy polskiej, a Francya w obecnem pooeniu ma do-

sy zatrudnienia wewntrz. Przypumy, e Polacy jedn lub

dwie bitwy wygraj, czeme si jednake zastawi na (potem),

przeciwko 400.000 wojska i 400 armat; wszystko, co posiadaj,

od nas pochodzi; przeciwko mnie wymierzaj armaty, od Ce-

sarza Alexandra otrzymane, a nawet te z pod Warny. Co za

niewdziczno! Ale chociaby si dobili niepodlegoci, jakie

byoby ich pooenie bez porlu przy brzegach morskich? Cóby
si stao z waszemi rkodzielniami bez odbytu w Rosyi? Wi-
dzisz WPan, jaka si tu zawzito objawia przeciwko bunto-

wnikom waszym; powcigam j, bo jestem panem u siebie«.

Wysuchawszy Naj. Pana, owiadczyem mu, i niewia-

dome mi s wypadki póniejsze. Wojna midzy Cesarstwem

a Królestwem byaby niezaprzeczenie prawdziw klsk. »Lecz,

dodaem, chociaby Wasza Ces. Król. Mo dopi swego za-

miaru i pokona nas, bdziesze móg rachowa na wierno
Polaków? Skdkolwiekbd zabynie im najmniejsza nadzieja

niepodlegoci, ktokolwiek wzniesie godo Ora biaego, ten da

haso nowego powstania Narodu. Przeciwnie za, Polska, caa
poczona z Rosy pod berem jednego Monarchy, moe zaso-

ni Rosy na zawsze od obcej napaci, a Wasza Ces. Król.

Mo nie bdziesz mia wierniejszych nad Polaków poddanych,

byleby tylko rzdzonymi byli wedle zarcze konstytucyi, wi-
cie zachowanej i byle widzieli siy swoje powikszone przez

poczenie si z brami swymi«.

Tu Naj. Pan rozwodzi si znowu nad niemonoci przy-



— 231 —

chylenia si do naszych da i zakoczy, mówic, e samym
sobie przypisa musimy klski, jakie na siebie cigniemy.

»Klski nie mog by jak tylko wspólnemi, odpowiedziaem,

a ich ródem jest niezachowanie konstytucyi«. Uczyniem uwag
Naj. Panu, ile artyku dodatkowy zmieni serce Polaków i jak

daleko wszyscy byli zadziwionymi, e takowy przy koronacyi

odwoanym nie zosta. Naj. Pan odpowiedzia, e przyj i za-

przysig konstytucy tak, jak mu poprzednie przekazao pa-

nowanie; e gdy zmiana, w niej uczyniona, nie bya jego dzie-

em, nie jemu take przystao stanowi si jej sdzi; e da
zniweczenia aktu dodatkowego byoby to przez szczególniejsz

sprzeczno wymaga od niego zgwacenia przysigi w tej

wanie chwili, gdzie z takim zapaem nalegaj o nienaruszal-

no teje samej przysigi i wszystkich artykuów konstytucyi.

Gdym wspomnia o policyi tajnej, Naj. Pan raczy mnie

upewni, e przedmiot ten obcym mu by zupenie i e to

tylko mu wiadomo, e skarb Cesarstwa 14.000 ^) dukatów na

potrzeby wydziau interesów zagranicznych Królestwa coro-

cznie wydawa, co przekona przynajmniej moe, doda Naj.

Pan, e ten rodzaj wydatków nie zmniejszajc dochodów skarbu

polskiego, nie by bynajmniej ciarem dla kraju.

W tem miejscu wyrazi si Naj. Pan w sposobie bardzo

stanowczym i czcigodnym ^) wzgldem Jeneraa Ronieckiego

i owiadczy, e go zna dokadnie i sprawiedliwie charakter

jego oceni umie. Na dowód tego przyczy^) Naj. Pan, e byo
jego yczeniem, aby wspomniony Jenera móg si oddali

z Warszawy w czasie ostatniego pobytu dworu cesarskiego

w tej stolicy, i okaza swe zadziwienie, e okoliczno ta nie

bya znan *).

Wspomniaem dalej o surowoci, z jak z Rad obywa-

telsk Województwa Kaliskiego i z panem W^incentym Niemo-

jowskim postpiono, i e ta bya jedn z przyczyn, które naj-

wicej oburzyy Naród i e napróno w czasie koronacyi

oczekiwali Polacy zmiany dziaa podobnych. Co do Rady oby-

ij W exempl. S. 359. M. (Sucha). 14.600.

') »energicznym<.

') » przytoczy*.

*) » publicznoci znan».
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watelskiej Województwa Kaliskiego Naj. Pan raczy mnie za-

pewni, e przedmiot ten by bliskim zaatwienia na ostatnim

Sejmie. Co za do przytrzymania p. Wincentego Niemojow-

skiego, takowe przeduonem zostao jedynie dla sposobu nie-

przyzwoitego, w jakim si o nie brat jego dopomina w dzie
prezentacyi.

Naj. Pan, odstpujc od materyi, ali si na nieprzychyl-

no, jakiej Rosyanie w W^arszawie doznawali, gdy tymczasem

Polaków w Petersburgu przyjmuj z jaknajszczersz gocinno-

ci. Odpowiedziaem: »ci z Rosyan, którzy usposobionymi byli

do wchodzenia w towarzystwa, przyjmowani byli tak, jak Po-

lacy, ci za, co jak Jenera Gendre«...

»Nie mów mi o Gendrze (przerwa Cesarz), okrutnym spo-

sobem bdy swoje okupi. Wielki Ksie Konstanty (mówi
dalej Cesarz) le sobie postpi, dajc pozwolenie wojskom od-

dalenia si, nie mia prawa do tego, poniewa mnie one przy-

sig wykonay«
Nakoniec mówi Cesarz o przykrem wraeniu, jakiego do-

zna W. Ks. Nastpca tronu z powodu wypadków w Warsza-

wie, e podobao mu si bardzo w tej stolicy i e poj nie

móg, jak w tak krótkim czasie zmieniono w niej sposób mylenia.

»Oto depesza do Jeneraa Chopickiego (rzecze Cesarz, od-

prawiajc mnie) oddaj mu j i objaw rodakom zamiary moje;

powtórz im to, co tu powiedziaem; pragnbym, aby wyrazy

moje zwróciy ich na drog obowizku; nie aowaliby tego.

yczybym sobie, aeby powróci tutaj potem dla zdania mi

sprawy z wraenia, jakie to uczyniw.

egnajc si z Naj. Panem omieliem si zapewni go,

e byoby mi nader mio powtórnie by do niego przysanym

od wspórodaków w przedmiocie pokoju.

Na to Cesarz wzi mnie za rk i poegnaa.

Wywód, tyczcy si rozszerzenia Królestwa
Polskiego.

))Dowody urzdowe, dotyczce przyszego rozszerzenia Kró-

lestwa Polskiego s, w porzdku chronologicznym, nastpujce:

Dnia 21. kwietnia 1815 r. podpisane zostay traktaty wie-

deskie midzy Rosy, Austry i Prusami, których wstp tej

jest treci:
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»W imi Najwitszej i nierozdzielnej Trójcy.

Najjaniejszy Cesarz Wszechrosyi, Najjaniejszy Cesarz

Austryi i Najjaniejszy Król Pruski, równ oywieni chci po-

rozumienia si przyjacielskiego wzgldem najwaciwszych rod-

ków ustalenia dobrego bytu Polaków w nowych stosunkach,

w jakich si znajduj przez zasze odmiany w pooeniu Ksi-

stwa Warszawskiego, i chcc razem rozcign skutki tych

dobroczynnych zamiarów do prowincyi i powiatów, które ska-

day dawne Królestwo Polskie przez tak liberalne urzdzenia,

jakich tylko okolicznoci dozwoliy, i przez rozwinicie stosun-

ków dla wzajemnego mieszkaców handlu najkorzystniejszych,

uoyli si zawrze dwa oddzielne traktaty: pierwszy, midzy
Rosy i Austry, drugi midzy pierwszem z tych mocarstw

i Prusami, dla objcia nimi ju to ogólnych obowizków wszy-

stkim trzem mocarstwom wspólnych, ju te umów kademu
z nich waciwych «.

W istocie dwa te traktaty, w jednym dniu podpisane,

obejmoway rozporzdzenia, bdce najwikszej wagi dla Polski.

Oto ich tre:
Artyku 5. wKsistwo Warszawskie z wyczeniem czci,

któremi na mocy powyszych artykuów i przez traktat, tego
dnia podpisany midzy Naj. Cesarzem Wszechrosyi i Naj. Kró-

lem Pruskim, w inny sposób rozrzdzono, poczone jest z Ce-

sarstwem Rosyjskiem. Poczone za z niem bdzie nieodzownie

przez swKonstytucy i posiadane na wieczne czasy przez

Naj. Cesarza Wszechrosyi, jego dziedziców i nastpców. Jego

Cesarska Mo zachowuje sobie nada temu krajowi,
majcemu uywa oddzielnej administracyi, rozsze-

rzenie wewntrzne, jakie uzna na przyzwoite. Przybierze

do innych tytuów tytu (Cara) Króla polskiego, stosownie do

obrzdku uywanego i zachowywanego w tytuach, przywi-

zanych do innych jego posiadoci.

Polacy, poddani kadej respective wysokiej strony kon-

traktujcej, otrzymaj Reprezentacy i Ustawy Narodowe, za-

stosowane do formy bytu politycznego, jak kady z Rzdów,
pod którymi zostawa bd, nada im uzna za uyteczne

i przyzwoite«.

Takie s zasady przyszego bytu Polski, postanowione na

kongresie wiedeskim.
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W krótkiem zebraniu skadaj si one z punktów nast-

pujcych:

a) Wyniesienie Ksistwa Warszawskiego na Królestwo

Polskie.

h) Poczenie na wieczno kraju tego z Cesarstwem Ro-

syjskiem.

c) Ustawa, wskaza majca podstawy i sposób tego po-
czenia.

d) Administracya oddzielna Królestwu zarczona.

e) Reprezentacya i instytucye Narodowe zarczone.

Nadto Najjaniejszy Cesarz Wszechrosyi zastrzega sobie

prawo:

f) Nadania Królestwu rozszerzenie wewntrzne takie, ja-

kie za przyzwoite uzna.

Przyrzeczenie to, bdce wypywem wspaniaomylnej woli

Monarszej, umieszczone w akcie tak wanym, powtórzy wskrze-

siciel Polski wtenczas, gdy z wysokoci tronu w r. 1818 pier-

wsze otwiera zgromadzenie prawodawcze.

Zwróciwszy Monarcha uwag Reprezentantów Królestwa

na wano wysokiego ich powoania, wyrzek te sowa:

))Wypadki obrad waszych na tym pierwszym Sejmie prze-

konaj mnie, czego Ojczyzna w przyszoci spodziewa si ma
po waszem dla niej powiceniu si, po w^aszyci ku mnie

uczuciach i czyli, wierny moim zamiarom, bd móg wicej
jeszcze uczyni nad to, co dotd dla was uczyniem«.

Caa tre tej mowy, której kady w^yraz na zawsze w ser-

cach Polaków wyrytym pozostanie, sam wybór wyrae odpo-

wiednich osnowie traktatu, do oczywistoci przekonywaj, e
wol byo Monarchy nadziej Polaków now pokrzepi si.

Gdy wypadki tych najpierwszych prac prawodawczych

miay szczcie pozyska aprobacy Monarchy, Naj. Pan w mo-

wie, Sejm zamykajcej, objawi królewskie zadowolenie swoje

temi pamitnemi sowy:

»Polacy! Stoj przy spenieniu zamiarów moich, s one

wam znane«.

W czasie drugiego zebrania si Izb Sejmowych, r. 1820,

Jego Królewska Mo mow otwarcia Sejmu sowy nastpuj-
cemi zakoczy:
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»Polacy! W miar, jak zwizki braterskie, czce was na

zawsze z Rosy, cilej skojarz si; w miar, jak przeniknieni

jestecie wzgldami, które wam one przypominaj, zawód, jaki

dla was otworzyem, rozszerza si i ugadza przed wami;

kilka jeszcze kroków kierowanych mdroci, umiarkowaniem,

a naznaczonych cech zaufania i prawoci, a dostpicie
celu nadziei waszych. Wtedy podwójnie cieszy si bd,
widzc, e spokojne uywanie swobód i wasz byt narodowy

ustalio i nierozerwany zwizek szczcia midzy dwiema Oj-

czyznami naszemi wzmocnio«.

Zaiste nadzieja, któr Naj. Panu podobao si utrzymywa
i wzmacnia, zdawaa si by nader blisk spenienia, kiedy

w tern duch niespokojnoci, na Sejmie tego roku objawiony,

epok l na nowo do czasu nieograniczonego usun.
))Zapytajcie si sumienia waszego, rzek Monarcha przy

zamkniciu Sejmu, a dowiecie si, (czy) w biegu obrad wa-

szych oddalicie Polsce t usug, jakiej po waszej mdroci
oczekiwaa, lub czyli przeciwnie, idc za podszeptami nader

w tych czasach zagszczonymi i powicajc nadziej,
któr roztropne zaufanie byoby urzeczywistnio,
nie opónilicie postpu wielkiego dziea przywrócenia Ojczy-

zny waszej «.

Tymczasem, kiedy Naj. Pan, z jednej strony, wstrzymywa
kres, majcy uwieczy nadziej Narodu, z drugiej, nie tylko

nie raczy cofa przyrzecze swych, ale owszem z upodoba-

niem utwierdza je zapewnieniem, i od przyszego postpo-

wania Polaków zalee bdzie ich i) spenienie.

Jako, gdy po przerwie lat czterech, trzeci Sejm w r. 1825

zwoanym zosta, mowy, od tronu miane, osobliwie zawarte

w nich owiadczenia, pospieszyy oywi wszystkie nadzieje

Narodu polskiego; w nich albowiem Naj. Pan ponawia uczucie

swoje, i pragnie widzie zblion chwal spenienia swoich y-
cze i e przyszo Polski w rce jej Reprezentantów po-

wierza«.

Po ukoczeniu czytania JW. Ignacy Dembowski owiadczy,

e, wyzwawszy niejako do zabrania gosu Sekretarza Senatu,

uznaw^aby si za winnego, gdyby teraz w jego obronie nie

*) Akta Sucheckie ibidem: >epoka ich spenienia*.
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stawa: »JW. J. U. Niemcewicz nie stawa w obronie X. Lube-

ckiego. swoje tylko zdanie usprawiedliwia. Któby mu mia
czyni zarzuty niewaciwoci, temu, który do Ameryki nawet

zaniós mio Ojczyzny ?«

JW. Jan Ledóchowski: wNie sadziem, abym od kolegi po-

trzebowa by nauczonym, czem jest Julian Niemcewicz. Znam
równie dobrze cnoty tego ma i ceni je umiem, niepotrzebna

wic jest obrona JW. Ignacego Dembowskiego, bo ktoby za-

rzut jaki Niemcewiczowi chcia uczyni, sobieby tylko ubliy;

ale, zdaniem mojem, usprawiedliwianie Lubeckiego jest tu nie-

waciwem. Pomnoy on liczb tych dobrowolnych emigran-

tów, w których poczcie ja mieszcz Grabowskiego, Krasiskiego,

Zamojskiego, Ronieckiego, Szaniawskiego. Nie spodziewaem

si wic sysze tu obrony Lubeckiego«.

JW. Ignacy Dembowski powtarza, e ani on, ani Niemce-

wicz nie usprawiedliwia X. Lubeckiego.

JW. Jan Nepomucen Gliszczyski, Pose Koniski, popar po

przedzajce zdanie, a JW. Jan Ledóchowski owiadczy, i, nie

chcc naraa na strat drogiego czasu, nic ju nie odpowie.

JW. Kasztelan Kochanowski: wNiech mi wolno bdzie przed-

stawi niektóre uwagi nad odczytanem sprawozdaniem z po-

ruczonej JW. Jezierskiemu do Petersburga delegacyi, z powodu
której zawczenie przeciw niemu po wielu miejscach rozsie-

wane nader dotkliwe, a w czci nawet i tutaj syszane, wy-

rzuty wznieciy najboleniejsze uczucia w tych wszystkich,

którzy z nim od dawna cis zayoci, przyjani i wza-

jemnym szacunkiem s poczeni. Zastanawiajc si przecie

nad szczegóami wieo odczytanego sprawozdania, zwracajc

uwag na dat i okolicznoci wyjazdu p. Jezierskiego z War-

szawy, na czas i miejsce, w którem stan przed obliczem po-

tnego dotd i caej Europie gronego mocarza pónocnego,

przyzna potrzeba, i wówczas nie móg caej rozcigoci po.

wstania naszego przewidzie, ani te o dalszych postpach

jego dokadnej powzi wiadomoci.

Jeeli przeto na wstpie rozmowy swej z Cesarzem nie-

dostateczne da mu o rewolucyi naszej wyobraenie, to jednak

w dalszym cigu teje rozmowy, równie jak w pismach, za

porednictwem Jeneraa Benkendorfa przedstawionych, postrze-

ga si daj szczere, miae i najdobitniej wysowione prawdy.
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jakich nigdy mocarz pónocy ani od swoich powierników, ani

od adnego posaca innych narodów europejskich nie sysza.

W odpowiedziach nawet Cesarza postrzega si daj wy-

razy umiarkowane i niezgodne z tymi, jakie si w poprzedni-

czych manifestach jego i wieo rozrzuconych Marszaka Dy-

bicza proklamacyach objawiaj.

Lecz ju rzeczy stany na tym stopniu, e si ani so-

wami dwuznacznemi udzi, ani pogrókami od zamiarów na-

szych odwie nie moemy. Unikajmy jednak domowej nie-

zgody i zbytecznej jednych przeciw drugim podejrzliwoci; nie

sdmy i nie potpiajmy nikogo, bez wysuchania i bez obrony,

kademu obwinionemu prawem dozwolonej. Oto mamy przed

oczyma nowy przykad, jak niesprawiedliwie posdzonym by
JW. Jezierski. Uniewinniy go przecie najlepsze chci jego

i gorliwo, z jak si powici na usug publiczn wtedy,

gdy si wielu innych od niej wymawiao; odby mozoln po-

dró o w^asnym koszcie, a za powrotem, czystoci sumienia

uzbrojony, znosi cierpliwie miotane przeciw niemu zarzuty

wtedy, gdy mia prawo spodziewa si askawego przyjcia

dobrych jego chci.

Do podobnych misyi znalazby si niejeden, wyszemi ta-

lentami usposobiony, ale zapewne nie wicej o spraw publi-

czn gorliwy«.

Przymówienie si Joachima Lelewela, zastpcy Ministra wy-
zna religijnych i owiecenia publicznego:

»Szanowny Senacie! Przewietna Izbo Poselska! Jeeli

z tego miejsca przychodzi mi przemawia, winienem to wa-
nie Izbie Poselskiej. Jako Pose stanwszy w zeszym roku

w jej gronie, zyskaem ten wzgld, i do Komisyi wybrany
zostaem. Jako nalecego do Komisyi Sejmowej z powodu
zdarze rewolucyjnych. Rada Administracyjna powoaa mnie

z dwoma innymi kolegami do Wydziau wykonawczego teje

Rady Administracyjnej; zaczem i w Rzdzie Tymczasowym
zasiadem.

Dyktator, wziwszy dyktatur, wezwa mnie na zastpstwo
Ministra Owiecenia, które dotd piastuj. W cigu tych kilku

tygodni bdc wiadkiem zdarze i majc w nich czynny

udzia, mam sobie za obowizek przemówi w niektórych szcze-

góach z powodu syszanych dopiero raportów. Zapew^ne oko-
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licznoci, których dotkn, wicejby interesoway Sejm 18 gru-

dnia; dzi mniej mog zajmowa, moe nawet na nie zwraca

uwag ju jest zapóno, ale e s i nie do znane i w przed-

mioty rozwaane uwikane, wyjani je zamierzam.

W d. 29 listop. Mikoaj by Królem Polaków i Cesarzem Mo-

skiewskim. Rada Administracyjna, na pierwszy odgos powstania,

czynn si staa. Rzd pierwszej nocy przystpi do rewolucyi,

ale w imieniu Króla polskiego. Trudno byo wtenczas odgadn
obszerno [i cele] rewolucyi, bo czynicy j w adnym akcie

publicznym nie objawili swoich zamiarów. Rada Administra-

cyjna moga je tylko odgadywa, czyli to jest powstanie w Kró-

lestwie, czy w Narodzie, a nie moga wyrzeka, w jakich na

przyszo stosunkach ma by Polska z Cesarzem, bo trudno

je byo zbyt wczenie przewidzie. Niewiem, czyby lepiej byo,

gdyby dawny Rzd z pierwsz chwil powstania zosta zupe-

nie zwalony, a nowy si na jego miejscu utworzy; to atoli

jest pewne, e zrewolucyonowanie do pewnego stopnia dawnego
Rzdu niezmiernie uatwio rozwinicie si rew^olucyi.

W tym stanie byy rzeczy, kiedy Wielki K^sie sta z woj-

skiem pod Warszaw. Stosownie do jego yczenia, czterech

nas wyjechao w deputacyi do niego do Wierzb(na), gdzie pier-

wsza bya nasza rozmowa dyplomatyczna.

W'tenczas ju sdziem, e to bdzie duch powstajcego

Narodu, który si w tem poruszeniu objawi; e rewolucya nie

zrywa si tak silnie, aby nie miaa pocign [za sob woje-

wództw i innych prowincyij.

W tak wanem zdarzeniu ciy mi na sercu interes braci

naszych w Litwie i innych guberni.

Znalazszy szczer pomoc w teraniejszym Marszaku Sejmu,

popieralimy t rzecz w W^ierzb(n)ie. Jasno powiedziane tam

byo Wielkiemu Ksiciu, e o to. nie o co innego, nam idzie, e
Cesarz Mikoaj powinien by ojcem obu Narodów: polskiego i ro-

syjskiego, pod berem jego zostajcych. Mówilimy, e jeeli

gw^atownie si upominamy o nasze prawa, przez gwat je te
utracilimy.

Niemniej dyplomatyczna bya rozmowa Ksinej owickiej

ze mn. Mówilimy o sprawie Litwinów; przedstawiaem jej,

e te pierwsze zdarzenia rozwin si, nie znajd granic u Nie-

mna i Bu(2:a.
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Ksina uznawaa suszno, lecz wystawiaa trudnod[i]

w uskutecznieniu tego; podawaem jej myl e, gdyby Król

i Cesarz chcia szczerze pojednania, mógby zda rozstrzygnie-

nie tej sprawy pod sd wspólny obu Narodów: rosyjskiego

i polskiego. Teby si pogodziy, a onby ich by porednikiem,

i zostayby pod jednem berem. T myl podawaem, lecz wten-

czas trzebaby byo z samowadcy sta si cesarzem konstytu-

cyjnym. Wtenczas tak wypadao nam mówi, bo sprawa re-

wolucyjna jeszcze jawnie objawion nie bya.

By obecny przy tej rozmowie X. Lubecki i wiele co do

momentalnych okolicznoci mówi z powodu klubów, zarzutów

i teraz objawiajcych si. X. Lubecki, nie chcc by zawad,
usun si z Rady Administracyjnej do Ministeryum Skarbu

i poda myl utworzenia Rzdu Tymczasowego. I tu jednak

by jeszcze czynnym. Jeeli Rada Administracyjna zrewolucyo-

nowan zostaa, wpyw^a na to najwicej X. Lubecki. Powró-

ciwszy z Wierzb(na) zdawa si nieco chwia, wszake podawa
rady. Mówi, e naley nam traktowa z obcemi mocarstwami;

popieraem to i twierdziem, e to bynajmniej nie zrywa sto-

sunków z Mikoajem; i Naród wtedy, gdy sam przez si dzia-

a poczyna, spieszy z powag sw^ objawi postronnym pa-
stwom swoj rewolucy i dowodzi godno bytu swego, co

owszem Królowi mio by musi. Wniós X. Lubecki zwoanie

Sejmu, i to nastao. Co do mnie, sdziem, e rozcigo re-

wolucyi w Sejmie si tylko objawi moga. Poniewa nic obja-

wione nie byo, i Mikoaj zawsze by Królem, przyzwoito ka-

zaa zdawa raporta (które tu czytano) Cesarzowi Mikoajowi;

powiem nawet, e si z ich zdawaniem spóniono, bo naleao
je kad poczt przesya. X. Lubecki chcia wysa poselstwo

do Petersburga, lecz to si przewleko a do Dyktatury. W tym
cigu czasu rzecz bya wznawiana o Polakach, w guberniach

bdcych; X. Lubecki powtarza, e jedzie do Petersburga, e
sucha danych mu polece, lecz potrzeba, aby si dalej je-

szcze rzecz rozwina, e naley wtargn do Litwy, e Rzd
powinien to przynajmniej ochotnikom pozwoli, bo to bdzie
dla niego nowym i mocnym argumentem do przemawiania za

guberniami polskiemi. Lecz jaka wadza niewidoma to wszy-

stko wstrzymaa. Na Sejmie 18 grudnia raporta te nie byy
odczytane; nastpia nowa Dyktatura, przez Izby uznana, i rzecz
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rewolucyi i powstania dosy wyjanion nie zostaa. Dyktator,

pierwszy raz uzurpujcy wadz, której z chci poddalimy
si, stara si zwraca swoje myli i projekta militarne w strony

wschodnie, na Litw. Sam byem porednikiem czynnoci, ty-

czcych si Litwinów. Ale to wkrótce szo w zaniedb[yw]anie;

a co si stao powodem, podczas drugiej dyktatury, opuszcze-

nia zupenego tego zamysu, odgadn nie podobna. Cobd,
opowiedziaem czynnoci X. Lubeckiego, jak byy. Jak dalece

szczerze postpowa X. Lubecki, nie wiem. Nie widzimy w ra-

portach Posa Jezierskiego, ile wspólnie w Petersburgu dzia-

ali; delegacya za, sprawowana przez Posa Jezierskiego, po-

dug mego widzenia, nie bya zupenie, jak naley, dopenion.
Na jego miejscu bybym mówi otwarciej i mielej. Wyjeda
Pose Jezierski w samym pocztku powstania; wida, e nie

poj, nie przenikn i nie zrozumia stanu rzeczy, nie upatry-

wa tej jednoci, jaka si powszechnie objawia, a tem mniej

nie przewidywa tego, co si dalej wywiza miao. Nie dosy
t spraw przejty, nie móg jej dobrze poprze.

Za przybyciem Pukownika Haukego, nastawalimy i przy-

jlimy na Radzie, e trzeba Cesarzowi owiadczy, e sprawa

Polaków, w guberniach zostajcych, jest naglca; e powinien

j prdko zaatwi, jeeli chce, aby krwi przelew by wstrzy-

many. Lecz nie zostao to zamieszczone w odpowiedzi. Odle-

go miejsca utrudniaa i przerwaa do ostatka stosunki z Pe-

tersburgiem, które trway przed Sejmem. Posiedzenie 18 grudnia

inaczej rzecz wyjanio, kiedy z okrzykiem przyjto nadziej

Marszalka, i wkrótce bracia Litwini w gronie naszem zasid.

O Królu ani Sejm, ani manifest nie wyjani rzeczy; zostaje to

jeszcze do dalszej rozwagi. Co do guberni polskich, zostaj-

cych pod rzdem rosyjskim, zdawao mi si, e mamy prawo

upomnie si o nie na mocy obietnic i przyrzecze, zarczo-

nych traktatami. Dyplomacya europejska nie moe w tem wi-

dzie uchybie przeciw zasadom, przez ni przyjtym. Cesarz

Mikoaj ma pod swojem berem duo ludów, lecz dwa tylko

narody: rosyjski i polski; powinien by równie ojcem oby-

dwóch. Niesusznie tedy w odpowiedzi na nasze dania skada
si, e nie moe kosztem jednego ludu drugi wznosi. Krzywdzi

on nas t wymówk, bo kosztem naszym nie naley mu Rosyi

zbogaca. W pierwszych chwilach rewolucyi, wojna nie zdawaa
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si zrywa z Mikoajem; myl bya taka: niech Król polski wo-

juje z Cesarzem rosyjskim, a sprawa si rozwinie. Dzi, przez

niezgrabne prowadzenie rzeczy, pooenie si zmienio; trzeba

bdzie wyrzec, jakie s stosunki midzy Narodem i Królem

Mikoajem, a to na Sejmie rozstrzygnite zostaniecc

JW. Marszaek: »Po uczynionych nam z wydziau dyplo-

matycznego udzielaniach, po ogoszonej pismami publicznemi

proklamacyi Feldmarszaka Dybicza, jawnie widzimy, i bez

wojny nie dopniemy celów rewolucyi naszej. Nadesza chwila

stanowcza. Car moskiewski rozkaza hordom swoim wkracza
na ziemi polsk, aby skruszone pta na nowo wolnoci tchn-
cemu Narodowi narzuca. Ju to nie raz pierwszy Tatarzy na-

jeyli j komi swemi i krwi uynili: czyli trwog prze-

jci, lub dawnym ujarzmieni naogiem upatrywa jeszcze b-
dziem Mikoaja za prawego naszego Monarch? Nie, zaiste! On
pierwszy zerwa wymuszon na nas orem przysig; ta ju
wic nas tylko obowizywa moe, któr od wieków Polak

wykonywa Pia&tom, Jagieom i wolno wybranym Królom.

Niech Europa przestanie w nas widzie zbuntowanych podda-

nych, niech w nas uzna niepodlegy Naród, który podug praw,

mu od Boga nadanych, istnie powinien. Gdy wic Komisye
Sejmowe naglejsze skoczyy czynnoci, wnosz, aby przede-

wszystkiem wziy pod rozwag projekt, przez JW. Romana
Sotyka u laski zoony, aby przygotoway projekt do uchway,
wyrzekajcej wzgldem dynastyi i wzgldem oderwania na

zawsze od Moskwy caego Narodu polskiego«.

JW. Kasztelan Ostrowski: wMarszaek Sejmu uprzedzi mnie
jedn tylko chwil w poparciu w^niosku, uczynionego o uzna-

nie tronu za wakujcy. W chci oszczdzenia nader drogiego

czasu, który w dzisiejszem pooeniu kraju pierwsz jest jego

potrzeb, krótko myl moj wyra.
Z dopiero co odczytanych akt dyplomatycznych dowiadu-

jemy si, i Cesarz Mikoaj w dobrem sumieniu wyzna, i swemi
sowami uwici t odwieczn prawd, i zobopólna przysiga

o tyle jest wana, o ile przez strony obiedwie w dobrej wie-

rze jest dotrzymywan, i std Monarcha ten to wyprowadzi
nastpstwo w nadpiskach, wasn rk na nocie od Posa Je-

zierskiego odebranej przyoonych, i gdy mu Naród polski

wiary nie dotrzyma, on takowej Narodowi dotrzyma nie czuje

Dyaryusz. lo
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si w obowizku. wiat za cay wie, i sumienie nasze t yw
przejte jest prawd, a nawet sam Cesarz Mikoaj tego pewno

w sobie nie stumi uczucia, e pocztkowanie zerwania sto-

sunków konstytucyjnych z Królestwem Polskiem od samego

poszo róda, od praw^odawcy, od tej pierwszej kontraktujcej

strony; a zatem co do wiernoci temu przymierzu, gdybymy
si nawet na dawne samoistnienie powoa nie mieli, ustaje

wszelka wtpliwo; zniosy one (on) sowa samego Cesarza

Mikoaja i ju tylko ciy nad t ca spraw wieszczba ówcza-

sowego Prezesa Senatu, Ostrowskiego, który, odbierajc z rk
Komisarzów cesarskich kart konstytucyjn, wyrzek te pami-
tne sowa: ))Biada temu, kto j zgwacia

JW. Jan Ledóchowski : »Odpowiedzie tu musz JW. Lele-

welowi, stawajcemu w obronie byego Ministra skarbu, mó-

wicemu, e tene domaga si zrewolucyonowania Litwinów.

Czy ten, ktoby chcia tak przysug krajowi uczyni, miaby
z Narwy do Grabowskiego pisa: e inaczej nie przyjby po-

selstwa, tylko jako Minister skarbu Jego Ces. Król. Moci?
miaeby, odpisujc Jeneraowi Chopickiemu przez Hr. Jezier-

skiego, tylko o dziele pacyfikacyi mówi? Jaka sprzeczno!

Jeeli u nas X. Lubecki pozwala sobie rewolucyjnie mówi,
tu s pisma; przeciwn myl jego wykrywaj, a podug doku-

mentów sdzi powinnimy. Hr. Jezierski jest niewinny, bo nie

on, ale Lubecki jecha. On to wymyli ambasad, eby si od

tego Ministerstwa usun. Wszystko, co on tu mówi, czcze

tylko byy sowa«.

JW. Woowski: wZabieram gos ten, abym wynurzy zda-

nie moje, i tam, gdzie wniesiony przedmiot. Naród cay pol-

ski stanowczo i przewanie obchodzcy, wszelkie inne roz-

prawy na bok usunite by powinny. Kiedym w dniu wczorajszym,

imieniem poczonych Komisyów Sejmowych, wprowadza pro-

jekt o stosunkach Wodza Naczelnego z Rzdem, nieponn mia-

em nadziej, i niezwocznie, na dumne wyzwanie zabaka-
skiego rycerza, reprezentanci szlachetnego Narodu polskiego

godnie odpowiedz wyrzeczeniem, i ten grony pan. Cesarz

rosyjski, nie jest ju Królem polskim. Zaledwo godzin 24 upy-

no, ju spenia si przepowiednia moja. Szanowny Marsza-

ek, który tak chlubnie Izbie Poselskiej przewodniczy, w wa-
ciwem miejscu, bo to w poczonych Izbach, wniós, aby przed
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wszelkimi innymi przedmiotami, ten najwaniejszy— odpadni-

cia od korony polskiej Mikoaja I i jego nastpców — wzity

by pod nasz rozwag. Dokoczmy dziea, tak cliwalebnie przez

niego rozpocztego, i dzi jeszcze w obliczu Europy wyrzeczmy,

e Mikoaj I przesta nad nami panowa«.
JW. Jan Ledóchowski: »Wykrzyknijmy wic wszyscy: »Nie

ma Mikoaj a«.

Czonkowie obu Izb, a nawet przytomna publiczno
powtórzya po kilkakrotnie te wyrazy.

JW. Adam uszczewski: wSdz, e zimny rozbiór wniosku

JW. Sotyka nie powinien ju mie miejsca po tak gonej je-

dnomylnoci i tak szlachetnem wynurzeniu uczu obu Izb;

ale naley w akcie, natychmiast spis-a si majcym, ogosi
to stanowcze dla Narodu owiadczenie, jako skutek jednomyl-

nie objawionych uczu caego Sejmu«.

Ksie Prezydujcy w Senacie i Marszaek Izby Poselskiej

radzili odesa ten wniosek do Komisyi.

JW. Szymczykiewicz da, aby Izby wyrzeky, i JW. Jan

Hr. Jezierski jest przed Narodem usprawiedliwiony, co te obie

Izby zgodnie owiadczyy. JW. Zwierkowski da spisania na-

tychmiast protokóu tej sessyi, a JW. Marszaek wniós, aby pro-

tokó rzeczony wszyscy obecni czonkowie obu Izb podpisali,

na co gdy si zgodzono, JW. Sekretarz Senatu odczyta uoony
przez siebie projekt tego pamitnego owiadczenia w osnowie

nastpujcej:

Dziao si na posiedzeniu poczonych Izb Sejmowych
dnia 25 stycznia 1831 r. w Warszawie.

))Najwitsze i najuroczystsze umowy tyle tylko s nie-

naruszonemi, ile wiernie dotrzymanemi z stron obydwóch. Du-
gie cierpienia nasze znane wiatu caemu; przysig zarczone
przez dwóch Panujcych, a pogwacone tylekro swobody— na-

wzajem i Naród polski od wiernoci dzi Panujcemu uwal-

niaj. Wyrzeczone nakoniec przez samego Cesarza Mikoaja

sowa, e pierwszy z strony naszej wystrza stanie si na zawsze

zatracenia Polski hasem, odejmujc nam wszelk sprostowania

krzywd naszych nadziej, nie zostawuj jak rozpacz szlachetn.

Naród zatem polski, na Sejm zebrany, owiadcza: i jest

niepodlegym ludem i e ma prawo temu koron polsk od-

da, którego godnym jej uzna, po którym z pewnoci bdzie
16*
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si móg spodziewa, i mu zaprzysionej wiary i zaprzysi-

onych swobód wicie i bez uszczerbku dochowacc

Projekt takowy obie Izby jednomylnie i) przy oklaskach

w cakowitoci przyjy. Przystpowali do podpisu Posowie
i Deputowani porzdkiem Województw, Senatorowie za, we-

dug porzdku starszestwa 2). Przybywajcego i oddalajcego

1) Ob. w allegatach notatk do protokóu z dn. 25/1—31, w Izbach

poczonych: >Po przeczytaniu przez Sekretarza Senatu projektu do ;^aktu

uznania Cesarza Mikoaja za niebdcego ju na tronie polskim, JW. Ro-
man Sotyk protestowa si przeciw wyrazowi: »szlache|tn a rozpacz*,
w tyme akcie zamieszczonym; liczne jednak gosy protestacyi tej doko-
czy mu nie dozwoliy, i JW. Marszaek*. [P. W.].

2) Uchwaa ta pod tytuem: Akt Sejmowy Defcronizacyi za-

pady na posiedzeniu poczonych Izb dn. 25 stycznia 1831 r.

w Warszawie — odbit zostaa wraz z fac-simile podpisów Senatorów,

Posów i Deputowanych w Paryu, przez Adama Piliskiego; Lit. Charles

Barousse, rue Larrey 8. — Oryginau powyszego aktu niema ani w Dya-

ryuszu, ani w allegatach, ani w zbiorze uchwa sejmowych.

Podpisani s nastpni:

Senatorowie; X. Ad. Czartoryski. Ad. Pramowski, B. Pocki.

Marceh Dzicielski, Bisk. Lubelski. Mik. Manugiewicz, Bisk. Wig. August.

Ign. Miczyski. Stanisaw Sotyk. Micha Radziwi. Antoni Gliszczyski.

Franciszek Nakwaski. Kaj. Sierakowski. Micha Kochanowski. Stan. Wo-
dzicki (21 kwietnia 1831). Franciszek Grabowski (30 kwietnia 1831). Stanis.

Maachowski. Wojciech hr. Mciski. Maciej Wodziski. Wincenty Ru-

likowski. Antoni hr. Ostrowski. Jan Poletyo. Adam Bronikowski. Piotr

Wichliski. Micha hr. Potocki. Szymon Wiszniewski. Ludwik Pac.

Antoni Biekowski. Jan Bieliski. Julian Niemcewicz. Franciszek Xawery
Lewiski. Ludwik Plater. Micha Wonicki. Tomasz ubieski. Józef Kra-

siski. L. Dembowski. Wiktor Rembieliski. Stanisaw Wgrzecki. Aleks.

hr. Bniski. Kaj. Komian. Franciszek Wyk. Ludwik Maachowski. Woj-

ciech Ostrowski. Piotr ubieski.

Posowie, Deputowani i inni: Slaski. Jan Ledochowski. Fer-

dynand Walewski. M. Walewski. Gostkowski. Bukowski. Szymczykiewicz.

Mozalski. W. Sotyk. Jaboski. Szaniecki. Baczyski. Józef Ledochowski.

Suchodolski. Sotyk. Deskur. Libiszewski. R. Sotyk. Swidziski. Maachow-
ski. Chomtowski. Pusztynika. eleski. empicki. Posturzyski. Gratkow-

ski. Teofil Morawski. Jan N. Ghszczyski. Radoski. Kaczkowski. Pstro-

koski. Bartochowski. Biernacki. Tymowski. Wad. Ostrowski. Ign. Morzkow-

ski. Faltz. Rembowski. Szymoski. Jaksiewicz. Stan. Miczyski. Ziemicki.

Biedrzycki. Morozewicz. Niesioowski. Bielski. Al. Poletyo. wirski. Chrza-

nowski. Wyszyski. Rozenwerth. Fritsch. Jan Kuczewski. Cieszkowski.
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si Ksicia Naczelnego Wodza witay i zegnay obie Izby okrzy-

kiem: ))Niech yje!«

Po ukoczonem podpisaniu, day si sysze kilkakrotne

odgosy publicznoci: wNiech yje Senat! Niech yje
Izba poselska! Niech yj Przewodniczcy obu
Izbom! Niech yje Polska wolna i niepodlega !«

Ksie Prezydujcy w Senacie solwowa sessy Senatu do

dnia jutrzejszego na godzin 12-t w poudnie, [Vlarszaek za
Izby Poselskiej na godzin 10-t z rana.

Wadysaw hr. Ostrowski, Marszaek.

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 26. Sty-

cznia 1831 roku.

Po sprawdzeniu listy obecnoci okazali si obecnymi na-

stpujcy:

ZW oj ewództwa Krakowskiego. Posowie: JW. Teodor l-
ski, Jan Hr. Ledóchowski, Ferdynand Walewski, Micha Walewski, Józef

Gostkowski, Jan Bukowski, Jan Szymczykiewicz.

Wgleski. Mazurkiewicz. Turski. Grbczewski, Cissowski. Konstanty Wi-
tkowski. Chemicki. Barzykowski. Ig. Dembowski. Kozowski. Kem. Witkow-
ski. Chobrzyski. Szymanowski. Konst. Jezierski. Rostworowski. winiarski.

Stan. Jezierski. Okcki. Plichta. Dbrowski. Ig. Starzyski. uszczewski. Wie-
szczycki. Trzciski. Aug. Subicki. Kretkowski. Modliski. Charzewski. Ja-

kób Piotrowski. Brinken. Micha Piotrowski. Zwierkowski. Woowski. Czar-

nocki. August Morzkowski. Chodecki. Antoni Zawadzki. wann. Waszkie-
wicz. Markowski. Bieniecki. Zaleski. Jan hr. Jezierski. Lelewel. W. Zawadzki.

Ignacy Wyk. Józef hr. Maachowski. Teodor Jasieski. Obniski. Gumow-
ski. Mierzejewski. Bykowski. Józef Starzeski. Augustowski. Kisielnicki.

Winc. Gawroski. Floryanowicz. Klimontowicz. A. Kruszewski. Józef Wi-
szniewski. W. Kruszewski. Zotnicki. Walchnowski. Nowakowski. Bon. Nie-

mojowski. Z. Suchecki. Eug. Subicki. Narcyz hr. Olizar. Xawery Godeb-
ski. Stanisaw Gabryel hr. Worcell. Xawery Sabbatyn. J. B. Zaleski. Henryk
Nakwaski. Amancyusz arczyski. Józef Bocza Tomaszewski. Wincenty
Tyszkiewicz. Daniel Tchorzewski. Herman Pilawita Potocki. Aleksander

Jeowicki. Jakób Malinowski. Aleksander Bernatowicz. Karol Ursin Niem-
cewicz. Józef Kaszyc. Eugeniusz Breza. W. hr. Plater. Cesary hr. Plater.

A. Wielopolski. Adam Koyszko. Ludwik Zambrzycki. Antoni Huszniewicz.
Antoni Przeciszewski. Józef Zienkowicz. [P. W.].
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Deputowani: JW. Jan Mozalski, Wadysaw Sotyk, Franciszek

Jaboski, Jan Olrych Szaniecki.

Z Woj ewó dz twa Sandomierskiego. Posowie: JW. Cypryan
Baczyski, Józef Hr. Ledóchowski, Franciszek Sotyk, Andrzej Deskur, Ro-

man Sotyk.

Deputowani: JW. Jan Pusztynika, Ignacy eleski, Ludwik em-
picki, Jan Posturzyski, Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JW. Teofil Moraw-
ski, Jan Nepomucen Gliszczyski, Marcin Radoski, Stanisaw Kaczkowski,

Rafa Pstrokoski, Kazimierz Bartochowski, Aloizy Biernacki, Kantorbery

Tymowski, Wadysaw Hr. Ostrowski, Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JW. Ernest Faltz, Antoni Rembowski, Antoni Jak-

siewicz, Stanisaw Miczyski, Ziemicki, Xawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JW. Kalixt Moro-

zewicz, Xawery Hr. Niesioowski, Ignacy Bielski, Alojzy Hr. Poletyo, Jó-

zef Swirski, Józef Chrzanowski, Tomasz Br. Wyszyski,
Deputowani: JW. Adam Fritsoh, Jan Kuczewski, Pawe Cieszkow-

ski, Wojciech Wgleski, Andrzej Mazurkiewicz.

ZWojewództwa Pockiego. Posowie: JW. Jan Turski, Kon-
stanty Witkowski, Wincenty Chemicki, Stanisaw Barzykowski.

Deputowani: JW. Ignacy Dembowski, Kaj. Kozowski
Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JW. Alexander

Szymanowski, Konstanty Jezierski, Jan Rostworowski, Szczepan winiar-

ski, Stanisaw Hr. Jezierski, Jakób Okcki, Antoni PHchta, Franciszek D-
browski, Ignacy Starzyski, Adam uszczewski, Rudolf Wieszczycki, Fran-

ciszek Trzciski, Józef Kretkowski, Józef Modliski.

Deputowani: JW. Jan Charzewski, Jakób Piotrowski, Józef Brin-

ken, Micha Piotrowski, Walenty Zwierkowski, Franciszek Woowski, Xa-

wery Czarnocki, Augustyn Morzkowski, Wojciech Chodecki, Antoni Za-

wadzki, Walenty Zwa, Wincenty Waszkiewicz.

ZWojewództwa Podlaskiego. Posowie: JW. Feliks Mar-

kowski, Ludwik Bieniecki, Franciszek Zalewski, Jan Hr. Jezierski, Joachim

Lelewel, Wadysaw Zawadzki, Ignacy Wyk, Józef Hr. Maachowski,

Teodor Jasieski.

Deputowani: JW. Franciszek Obniski, Felix Gumowski, Kalixt

Mierzeiewski.

Z Województwa August owski ego. Posowie: JW. Antoni

Bykowski, Józef Hr. Starzeski, Jan Augustowski, Franciszek Kisielnicki,

Jan Floryanowicz.

Deputowani: JW. Jakób Klimontowicz, Antoni Kruszewski, Win-

centy Kruszewski.

JW. Swirski: ))Powinnoci Reprezentanta kadego w obe-

cnem pooeniu niezaprzeczenie jest to, aby nietylko rad, ale

i przykadem przekonywa, e rewolucya jest ogóln i bez a-
dnego wahania si przez cay Naród przyjt. Podobnego po-
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stpowania daje nam przykad JW. Andrzej Walchnowski, który,

z naraeniem nawet ycia pomimo saboci, przyby do stolicy,

aby da dowód swej gorliwoci dla sprawy ojczystej, lubo on

nie potrzebuje podobnych pochwa, bo od roku 1818 cigle

w Reprezentacyi Narodowej dawa dowody swego obywatel-

stwa, jednak wnosz, aby Izba w protokóle wdziczno dla

tego gorliwego czonka owiadczya«.

jW. Marszaek: »Myl, e uczucia patryotyczne JW. Wal-

chnowskiego nietylko w Województwie Krakowskiem, ale i w ca-

ej Polsce s znane. Daje on teraz nowy dowód swego patryo-

tyzmu. Zamieszczenie dla niego wdzicznoci w protokóle bdzie

zapewnie zacht dla innych Posów, którzy dotd dla sabo-

ci zdrowia lub dla niewiadomych przyczyn do stolicy jeszcze

nie przybylia.

Gosy: » Zgoda! zgoda !«

JW. Lempicki: wWinienem owiadczy, e na wniosek JW.
winiarskiego Komisya organiczna wygotowaa projekt uchway,

aby Komisye wojewódzkie zawiadomiy nieobecnych dotd
czonków, i w przecigu dni 8-u maj zoy deklaracye: czy

chc nalee do obrad Sejmowych, lub z nich si wyczaj,
i udowodni przyczyny swojej nieobecnoci.

JW. Biernacki: » Zdaje si, e Reprezentanci Narodu winni

da przykad swojej gorliwoci, przeto mniemam, e zawiada-

miania ich nieobecnoci powinny by skadane u laski Mar-

szaka «.

JW. Marszaek: »Dotd cztery takie odezwy odebraem,

które jutro szanownej Izbie bd mia honor udzieli«.

JW. Roman Sotyk: » Zgadzam si na wniosek szanownego

preopinanta, ale winienem nadmieni, e, gdy wielu z czon-

ków Izby podczas wojny na pole walki powoanymi by mog,
powinnimy rozróni przyczyn nieobecnoci.

JW. Marszaek: ))W regulaminie, który dla Izby ma by
uoonym, zapewnie wszelkie przypadki bd umieszczone«.

JW. Zwierkowski : wPoniewa na pierwszej sessyi sprawdza-

limy, czy wszyscy czonkowie podpisali akt, ogaszajcy rewo-

lucy za narodow, mniemam wic, e i teraz to powinnimy
uczyni wzgldem wczorajszej uchway«.

JW. Trzciski: ))Prosimy, aby protokó z Izby Senatorskiej

przyniesionym zosta dla sprawdzenia i dopenienia podpisów«.



— 248 —

JW. Modliski: »Wnosz, aby, przy owiadczeniu wdzi-

cznoci JW. Walchnowskiemu, by mu razem posany do pod-

pisu akt wczoraj uchwalony, a gdyby to nastpi nie mogo, aby

osobnym adresem przystpienie swoje do wczorajszej uchway
owiadczy. Wiem bowiem o czonkach, którzy na pierwszej

tylko sessyi Sejmowej byli— dla takowych niepotrzebne nawet

zachcenie«.

JW. Stanisaw Jezierski: »Wynosz, aby wczorajsza uchwaa
bya wojsku udzielon i aby to wojsko wykonao przysig
Narodowiec.

JW. Jan LedÓChowski: » Przychylajc si do wniosku JW.
Stanisawa Jezierskiego, wnosz jeszcze, aby w kadem mie-

cie powiatowem bya przed sdzi otworzona ksiga, w któ-

rejby wszyscy obywatele, umiejcy pisa, podpisali akt wczo-

raj uchwalony«.

JW. Rembowski: »Myl, e nietylko obywatele, ale wojsko

i urzdnicy uczyni to powinniw.

JW. Marszaek: wNiewtpliwie cay Naród do tego przy-

stpi. Teraz przystpimy do sprawdzenia podpisu aktu odpa-

dnicia od tronucc.

JW. Sekretarz odczytuje akt z podpisami, z czego okazao
si, e nastpujcy czonkowie nie pooyli jeszcze swego pod-

pisu: Jan Stojowski, Andrzej Walchnowski, Stanisaw Nowa-
kowski, Antoni Libiszewski, Stefan Zotnicki, Józef Jabonow-

ski, Felix Doliski, Józef Lubowidzki, J. C, M. W. Ksie Kon-

stanty, Micha Dunin Borkowski, Kajetan Gawroski [nie yje]

JW. Slaski: »Kto nie podpisze aktu zrzucenia z tronu, ma
by uwaany i obwoany za zdrajc Ojczyznya.

JW. Marszaek: »Nie mamy wic króla, i nieprdko zape-

wnie mie go bdziemy. Rada Narodowa, jako zatrudnieniami

Sejmu zajta i wnet usta majca, w sabej tylko doni trzyma

wodze rzdu i nie zdoa naglcym kraju odpowiedzie potrze-

bom. Tem spieszniej wic i przedewszystkiem rozwaa nam
potrzeba projekt, przez Komisye przyjty. Lecz, e Rzd, który

postanowimy, chocia jeszcze tymczasowy, duszy jednak bez

wtpienia czas potrwa, wypada bez zwoki z wielk jednak

postpowa rozwag, ibymy wadz jego do siln nazna-

czyli do sprystego dziaania, do zwalania zapór, jakieby mu
na przeszkodzie stany i ibymy, z drugiej strony, okrelajc
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mu stae granice, niepotrzebnej samowolnoci jego tam poo-

yli. Trudnem to do osignienia bdzie— trudnem zaiste, jeeli

Sejm nie uzna praw, dotd istniejcych, za obowizujce, a do-

zwolenia odstpowania od nich nie poruczy wadzy jakiej, z Sejmu
wypywajcej, a od Rzdu, postanowi si majcego, odrbnej,

niezawisej. Dzisiejszy dzie przeznaczony jest na wniesienie

projektu do Rzdu, lecz poniewa nie wszyscy Komisarze je-

szcze s obecni, a mianowicie JW. Swidziski, który go ma
wnosi, moemy tymczasem przystpi do odczytania zdania

Komisyów o odesanych do nich projektach«.

JW. Zwierkowski : wKomisya, której jestem czonkiem, miaa
sobie udzielon odezw do wojska — e jednak odezwa ta

zmienion zostaa na inn w Izbach poczonych, oddaj przeto

pierwsz do laski marszakowskiej, aby w aktach, jako lad,

pozostaa ^). Co do projektu JW. [Fr. Trzciskiego] Posa Orow-
skiego, majcego za cel ustanowienie komitetu obrony kraju,

Komisye osdziy, e to zupenie wchodzi w atrybucye Wodza
Naczelnego i dlatego s zdania, e projekt ten do niego winien

by odesany«.

Gosy: ))Prosimy o odczytanie go«.

JW. Sekretarz: czyta: (ob. powyej str. 144).

JW. Roman Sotyk: »Bdc delegowanym od Komisyi orga-

nicznej do wydziau wojennego, ile mi czas dozwoli, staraem
si dopeni moich obowizków. Mio mi jest, e mog Izb
zawiadomi z najpewniejszego róda, bo z Komisyi wojny, e
siedem puków piechoty jest ju zupenie do boju gotowych,

a dziewi zostaje jeszcze w kadrach. Co do kawaleryi, tej take
jest ju om puków kompletnych i wkrótce gotowych do po-

chodu, z których cztery przejd za Wis, a cztery pod War-
szaw si zbior. Zgadzam si jednak na wniosek, i najwa-

niejszem jest teraz, aby mie baczno na uzbrojenie powstania«.

JW. uszczewski: ))Nie mona tego adresu uwaa za prob,
ale raczej za rad, bo Izba zna prawo rozkazywa; jelimy zaufali

Naczelnemu Wodzowi, powinnimy i to staraniom jego zostawi«.

JW. Rembowski : wKierunek si zbrojn naley do Wodza,
rozumiem wic, e Komisye zdrow pooyy zasad «.

JW. Tymowski: »Ja sdz, e tu jest mowa o Komitecie,

1) Ob. wyej str. 148—149.
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z osób cywilnych zoonym, któreby czuway nad uzbrajaniem

Narodu«.

iW. Marszaek: ))Ja sdz, e i tego bez wiedzy Naczel-

nego Wodza, ani bez jego opinii stanowi nie monaw.
IW. Trzciski: »Zgadzam si ze zdaniem JW. Marszaka«.

JW. Jasieski: »Ja sdz, e nietylko po opini, ale po de-

cyzy w tym wzgldzie do niego odesa naley, gdy myby-

my temu zadosy czyni nie mogli, bdc tu zajtymi, kiedy

po wszystkich województwach naleaoby doglda organi-

zacyi«.

JW. Modliski: » Zgadzam si z JW. Jasieskim. Nie trzeba

nam si miesza do organizacyi, wicejby to zaszkodzio ni
pomogo. Miaem ju udzia w czterech powstaniach, a w 1809,

jako wojskowy, organizowaem cztery powiaty. Gdyby si je-

dnak podobao Naczelnemu Wodzowi Generaów i Pukowni-

ków wezwa do linii, trudnicych si organizacy, moeby we-

zwa osoby z grona Izby, mianowicie ex-wojskowych, do nadzoru

organizacyi«.

JW. Marszaek: »Projekt wic ten, stosownie do wikszoci
gosów, odsya si do Naczelnego Wodza«.

JW. uszczewski: wMojem zdaniem nie trzeba go wcale

odsya«.

JW. Sekretarz: ))Stósownie do wniosku JW. Wyka, oga-

szam zastpców Komisyi. Komisya skarbowa: JJWW. Ja-

sieski, [Mazurkiewicz], Rostworowski.

Komisya prawodawcza: JW. Gustaw Maachowski

W. Wyk, JW. Tymowski.

Komisya organiczna: JW. Wiszniewski, JW. W-
gleski, JW. Roman Sotyk.

JW. Tymowski: wSysz rozdzia zastpców do Komisyów,

ale poniewa nie byem wezwany do robienia go, nie mog
si na zgodzi«.

JW. Jasieski: »Poniewa siedmiu tylko zastpców zebrao

si wtenczas, musielimy wic sami dokona tego rozdziau«.

JW. Tymowski: wPowtarzam, e tego, co wczoraj w nie-

obecnoci robiono, uzna nie mog«.
JW. Marszaek: »Wzywam JW. Sekretarza, aby odczyta

wnioski do laski podane«.

JW. Sekretarz: wOgaszam wniosek, i na rce JW. Mar-
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szaka przysane zostay od kadeta saskiego 400 zp. w listach

zastawnych«.

Gosy: » Nazwisko !« JW. Marszaek: » Chcia zosta bez-

imiennym i)«.

Wniosek 1. JW. Teodora lskiego:
Projekt do prawa o zawdziczeniu narodowem tym, co

rewolucy podnieli, o zapewnieniu losu on i dzieci tych, co

w boju polegn, i o wynagrodzeniu tym, co, powicajc si

obecnej sprawie, z majtków, posiadanych za granic, przez

obce Rzdy wyzutymi zostan. — Odesany do Komisyi.

Wniosek 2. JW. empickiego:
Wzgldem przejrzenia postanowienia Dyktatora i instru-

kcyi rozpoznawczej szpiegów z dnia 29 grudnia i organizacyi

wewntrznej Komisyi rozpoznawczej z dnia 9 stycznia r. b.

—

Odesany do Komisyi.

Wniosek 3. JW. Kem. Witkowskiego:
Aby wojsko, a szczególniej urzdnicy cywilni, przez uro-

czyst przysig dali rkojmi Narodowi polskiemu, wiernoci,

nieuznawania adnej innej wadzy, iak tylko tej, która od Sejmu

wypywa, i powicenia wszystkiego dla ustalenia bytu, cao-

ci i niepodlegoci Narodu. — Odesany do Komisyi.

Wniosek 4. JW. Kem. Witkowskiego:
Aby wszelkie wiadomoci o postpie dziaa rewolucyi

byy udzielane onierzom w szeregach dla podniesienia ich

wyobrae o wolnoci i niepodlegoci Narodu. — Odesany

do Komisyi.

Wniosek 5. JW. Ghomentowskiego:
O zapobieenie w przyszoci wpywowi ex-Dyktatora na

spraw publiczn przez dodanie mu stosownej obserwacyi do

osoby, którato obserwacya wraz z stanowczem rozstrzygniciem

1) By nim H. Ziemicki, jak to si okazuje z nastpujcego listu,

przechowanego w allegatach:

sHieromin Ziemicki, kadet w korpusie kadetów saskich w Drenie.

Znayduic si ieszcze w wieku nieudolnym do walczenia osobicie w sze-

regach ojczystych za naywitsz spraw dla kadego Polaka, bo za wol-

no i niepodlego Narodow, skada przynaymniey w chtney ofierze

na otarz Oyczyzny caoroczn sw pensy, która mu na extraordynaryine

wyznaczon bya potrzeby, w iloci zotych Polskich czterysta, w listach

zastawnych. Warszawa d. 26-go Stycznia 1831 «. [P. W.].
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si spodziewanej wojny, lub z zawarciem pokoju, koniecby

wzia. — Odesany do Komisyi.

Wniosek 6. JW. Chomento wskiego:
Aby Izby Sejmowe zawezway Naczelnego Wodza o zg-

bienie ducha, jakim s oywieni wysi dowódcy wojska, to jest

Generaowie i dowódcy puków, i aby, dodatkowo do waci-
wego w przedmiocie wadzy onego postanowienia, upowaniy
tego Naczelnego Wrodz do wyczenia od zgubnego udziau

w najwaniejszej i najwitszej sprawie Ojczyzny wszystkich

takich Generaów i Pukowników, którzy, wspólnym dzisiaj

Narodowi zapaem nie bdc zawraz z innymi przejci, w cza-

sie wojny nieochybnie szkodliwymi stawaby si mogli. — Wi-
kszoci gosów odrzucony.

Wniosek 7. JW. Morozewicza:
Naprzód: Aeby Izby prawem susznego odwetu rozka-

zay zaj w Królestwie Polskiem na rzecz skarbu wszelkie

majtki do familii Cesarsko-Rosyjskiej, tudzie do jakichbd
wadz lub instytutów rosyjskich nalece.

Powtóre: Aeby poleciy Bankowi zaniesienie ryche jak

najuroczystszej 'protestacyi na celniejszych giedach europejskich

w przedmiocie pogwacenia przez Rzd rosyjski zasad, na któ-

rych si wielki jego kredyt publiczny opiera. — Wniosek ten

odesany do Komisyi.

Wniosek 8. JW. Rom. Sotyka:
Poda adres Towarzystwa patryotycznego, wystawiajcy

jego cele i zapewniajcy, e tylko ch szczera wspierania usi-

owa Reprezentantów Narodu moralnymi rodkami do zawi-
zania tego towarzystwa natchna. — Izba decydowaa przez

powstanie, lecz niepewny by wypadek.

JW. Morozewicz: »Wnosz, aby, na wzór Izb zagranicznych,

JW. Marszaek przybra dwóch asesorów dla rozstrzygnienia

wtpliwoci.

JW. Biernacki: ))Ta nowo nie jest zakazana adnem pra-

wem, przeto moemy j wprowadzi tak, jak wprowadzilimy
ju wotowanie przez wstawanie i siedzeniea.

JW. Tymowski: » Drugiej próby by nie powinno, dam
zwykego wotowaniaa.

Za drug prób Izba znaczn wikszoci odrzucia adres.
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Wniosek 9. JW. Rembowskiego:
Projekt wynagrodzenia wocian, w szeregi wojska wst-

pujcych, dla nadania im wikszego popdu, a nie emancypa-

cyi. — Odesany do Komisyi.

Wniosek 10. JW. Zwierkowskiego:
1-^ O otworzeniu ksig do zapisywania akcesu rewolucyi.

2-0. O otworzeniu ksig wykonania przysigi, tak w woj-

sku, jak i dla cywilnych, na wierno Narodowi.

3-0. O wezwanie do kraju Polaków, dotd z wrogiem na-

szym poczonych,
4-0. O wyrane ogoszenie tronu za wakujcy.
5-0. O ustanowienie herbu narodowego Ora z Pogoni.

6-0. O zniesienie wszelkich pamitek naszych nieprzyjació.

7-0. Nakoniec, aby skadki, które byy przeznaczone na

pomnik Aleksandra, obróci na formowanie jakiego puku.

JW. Biernacki: »Wiadomo nam jest, jakich trudnoci do-

znaje komunikacya nasza za granic; aresztuj pienidze i osoby

Polaków, i dzi dosza nas wiadomo, e Teodor Morawski

zosta przytrzymanym w Gogowie. Pytam si, jakie Rzd kroki

przedsiwzi do przywrócenia komunikacyi? To zdaje si prze-

chodzi obrb nieinterwencyi. Konsulowie pastw ociennych czy

zostali wezwani dla uczynienia w tej mierze stosownych kroków ?«

JW. Micha Walewski: »Donosz take Izbie, e i Aleksan-

der Walewski zosta przytrzymany w Gogowie«.

JW. Gus. Maachowski: »W kadym razie, gdzie dobro tego

wymaga bdzie krajowe, jestem gotów najzupeniejsze zoy
objanienie. Prócz drobniejszych utrudnie wypadek, dzi w Izbie

przytoczony, jest pierwszy w rodzaju swojej wanoci. Wydzia
dyplomatyczny nie zaniecha wezwa przez konsulów Rzdy,

uwaczajce prawu narodów. Konsulowie tumaczyli si pry-

watnie zbytni gorliwoci urzdników podrzdnych. Wiado-

mo wczorajsza o zatrzymaniu ziomków dwóch naszych w Go-

gowie przybya drog nieurzdown — bya mi jednak powodem

niezwocznego przedsiwzicia kroków stosownych. Zdaje si

wszake, e król Francuzów najwicej zniewag jego paszpor-

tów jest obraonym, wezwaem wic jego konsula, aby si ra-

zem z nami upomnia o oczywiste zgwacenie nieinterwencyi«.

JW. Marszaek: wPrzystpimy teraz do roztrznienia pro-

jektu o Rzd zie«.
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JW. Sekretarz: czyta:

»Izba Senatorska i Poselska, stosownie do przedstawio-

nego im przez Komisye Sejmowe projektu i po wysuchaniu

tyche Komisyi, przekonawszy si o potrzebie postanowieciia

Rzdu Tymczasowego, uchwaliy, co nastpuje:

Art. 1. Sprawowanie wadzy królewskiej, przez niniejsze

prawo okrelonej, powierza si Rzdowi Narodowemu Króle-

stwa Polskiego. Dopenia on w caej rozcigoci wszelkie dzia-

ania wadzy rzdzcej.

Art. 2. Rzd Narodowy skada si bdzie z trzech czon-

ków. Dziaania jego jedynie w zupenym komplecie dopenione

by maj i wikszoci rozstrzygane bd. Bdzie prócz tego

trzech zastpców, którzy przy obradach przytomni z gosem
doradczym by mog.

W razie nieobecnoci lub ubytku, którego z czonków
Rady, zastpionym by ma przez zastpc, lecz prezydowanie,

w razie nieobecnoci Prezesa, zawsze przy czonku, najwicej

kresek majcym, pozostanie. Gdyby Wódz Naczelny zasiada

mia w Radzie z gosem stanowczym, przybranym by winien

jeden z zastpców dla uniknienia równoci zda.
Art. 3. Wybór czonków Rzdu Narodowego dopeni si

sposobem nastpujcym: Komisye Sejmowe przedstawi list

z osób 15 zoon. Z tej listy, do której Izby wicej kandyda-

tów dopisa mog, obie Izby wybior pierwszem wotowaniem
Prezesa, drugiem — dwóch czonków i trzech zastpców.

Art. 4. Wszystkie akta publiczne trybunaów, sdów i ma-

gistratur jakichbd wydawane bd pod imieniem Rzdu Na-

rodowego. Monety i stemple nosi bd oznak Narodow,
przez Rzd wskazan. Ogoszenie praw naley do Rzdu.

Art. 5. Mianowanie Wodza i oficerów wyszego stopnia,

zaczwszy od Generaa brygady, naley do Rzdu Narodowego.

Art. 6. Rzd Narodowy rozrzdza dochodami pastwa
stosownie do budetu, przez Sejm, lub upowanion do tego

Komisye, zatwierdzonego.

Art. 7. Lubo wypowiedzenie wojny, równie jak ratyfika-

cya traktatów, stosownie do prawa, w dniu 21 b. m. i r. uchwa-

lonego, naley do Sejmu, w razie jednak nieobecnoci jego

i gwatownej potrzeby. Rzd Narodowy, zniósszy si z Komi-

sy Sejmow, wypowiedzie wojn moe. Równie konwencye
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przyjani, pomocy, handlu, lub poyczki z krajami zagranicznymi

od Rzdu Narodowego zale. Traktaty za, koczce wojn,
stanowice o bycie lub granicach kraju, Rzd Narodowy, po

zniesieniu si z Komisy Sejmow, zawiera, a Sejm ratyfikuje.

Art. 8. Rzd Narodowy mianuje Ministrów, Radców stanu,

Referendarzy, Prezesów Komisyi Wojewódzkich, Prezesów i S-
dziów rónych sdownictw, agentów dyplomatycznych i wszel-

kich urzdników administracyjnych, niemniej hierarchii ducho-

wnej niej Biskupów, bd przez siebie, bd przez upowa-
nione wadze. Równie odwouje tych urzdników, którzy

odwoaniu ulegaj. Mianuje take i kontroluje Prezesa izby

obrachunkowej.

Art. 9. Sejm mianuje Senatorów z podanych sobie przez

Senat w podwójnej liczbie na kade miejsce kandydatów.

Art. 10. Prawo uaskawienia zachowane jest Rzdowi
Narodowemu, który moe darowa lub zmniejszy kar, wyj-
wszy za zbrodni stanu, która na przedstawienie Rzdu Naro-

dowego przez Sejm jedynie uaskawion by moe.
Art. 11. Wykonanie praw powierzone bdzie stosownie

do przedmiotu Ministrom: wyzna religijnych i owiecenia pu-

blicznego — sprawiedliwoci — spraw zagranicznych — spraw
wewntrznych i policyi — przychodów i skarbu — nakoniec

wojny. Wszelkie postanowienia Rzdu Narodowego maj by
podpisane przez Prezydujcego, a kontrasygnowane przez Mi-

nistra waciwego wydziau, który jest odpowiedzialny za pod-

pisane postanowienie. Ministrowie maj prawo, lub wezwani
by mog przez Rzd Narodowy, do zasiadania w nim z go-
sem doradczym.

Art. 12. W razie limity Sejmu, gdyby Minister wzbrania
si kontrasygnowa postanowienie, przez Rzd za potrzebne

uznane, Komisye Sejmowe, jako tymczasowo wadz prawoda-
wcz reprezentujce, bd miay wyczne prawo zachodzcego
sporu rozstrzygnienia i potrzebnych wydawania urzdze, które

jednake tylko do chwili zwoanego Sejmu i wyrzeczenia o nich

obowizywa bd.
Art. 13. Po wyborze czonków do Rzdu Narodowego

i ich zastpców, niemniej zatwierdzeniu lub nominow^aniu Mi-

nistrów, Sejm przed Kmit swoj mianowa bdzie Komisy
z czterech czonków i dwóch zastpców, z Senatu, niemniej
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z omiu czonków i czterech zastpców z Izby Poselskiej, do

Rzdu Narodowego nienalecych, ani Ministrami bdcych;
która Komisya trwa bdzie cigle a do zwoania zalimitowa-

nego Sejmu. Przez ten czas czuwa bdzie nad dziaaniami

Rzdu, a gdyby uznaa potrzeb zwoania Sejmu, wezwie Pre-

zesa Senatu i Marszaka Izby Poselskiej o zwoanie jego na

czas, przez siebie oznaczonycc

JW. Swidziski: ))W uroczystej chwili, kiedy Naród — za-

wodzc rachub poj go niezdolnej wadzy, na odrzucanie

rodków pojednawczych przez pana, na grob sugi — okrzy-

kiem wojny odpowiedzia; kiedy otwiera na nowo szlachetne

pole, w którem niegdy pierwsi mocarze wiata o koron Bo-

lesawów si ubiegali: uchwalenie silnego Rzdu, oprócz celów

zaradzenia gwatownym potrzebom kraju, staje si niejako po-

litycznej wiary Narodu wyznaniem, przedugodn umow mi-
dzy nim, a przyszym wadc, kamieniem probierczym, o który

roztrci si maj zewntrznych i domowych wrogów naszych

zbrodnicze nadzieje. Czuy to Komisye wasze, szanowni Re-

prezentanci, a kiedy niedawno rozpierzche zdania przy proje-

kcie poczenia obu Izb ta myl pojednaa, e poczenie to,

lubo chwilowe, mogoby by wzite za uwicenie rewolucyj-

nej zasady, jakoby Izba wysza w budowie politycznej nie bya
potrzebn, kiedy z powodu tego Sejm obie Izby utrzyma, po-

szy Komisye wasze za tem skinieniem, a przy ukadaniu formy

Rzdu to na pierwszej miay bacznoci, aby nosia na sobie

cech uwicenia zasad monarchii konstytucyjnej, jako jedynej

formy, której ogó Narodu si domaga i która jedynie zaspo-

koi nieufno tak w kraju, jak i za granic, jest zdolna.

Dlatego art. 1 projektu zaradza przedewszystkiem tym-

czasowo brakowi osoby królewskiej i zastpuje j przez od-

dzieln magistratur, której celem bdzie utrzyma t równo-

wag, t dozorcz i pojednawcz wadz, która, aby moga
mie na pilnem oku postpki Ministrów, winna by od nich

wysz, oddziel[o]n i równie, jak król, nic zego zdziaa nie

mogc, lecz przez mono destytucyi w kadej chwili zemu
zaradzi zdoln. Dlatego Komisye wasze projekt jeden, w któ-

rym wadza królewska reprezentowan by nie miaa, lecz zla
si w Radzie Ministrów z ich wykonawczemi atrybucyami, od-



— 257 —

rzuciy, a natomiast inny przyjy i przedstawiaj, w którym

miejsce to zastpionem, lecz nieusunitem zostaje.

rodek ten, tak prac Komisyi, jak rozwag wasz, sza-

nowni Reprezentanci, niezmiernie uatwi. Równie bowiem, jak

usunicie gównej spryny z machiny Rzdu, zmusi(o)by do

cakowitego jej przerobienia i zastosowania pozostaych czci;
równie, jak skutek tej nowej kombinacyi ani przewidzie, ani

wyrachowa si nie da, a dowiadcze politycznych teraz za-

prowadza si nie godzi; tak zastpienie wadzy królewskiej

przez Rzd narodowy do tego szczliwego prowadzi rezultatu,

e caa budowa Rzdu zostaje niewzruszon i e nad teoryami

form politycznych nie strwonimy czasu, tyle dla zapewnienia

naszej niepodlegoci drogiego. Rozwinicie tej zasady uwalnia

mnie od szczegóowego artykuów usprawiedliwiania; atrybu-

cye bowiem królewskie, ile to si dao, codosownie prawie

z konstytucyi wyjte i do Rzdu narodowego przystosowane

zostay; wpyw jego na wadz wykonawcz i administracyjn,

której energiczne dziaanie tyle teraz potrzebne, w caej za-

chowany jest mocy. Wpyw na wadz sdow przez nomina-

cye i udzielenie prawa uaskawienia z ma modyfikacy za-

chowany. Wpyw za jedynie królewski, który na wadz pra-

wodawcz Izb przez mono ich rozwizania wywiera, dlatego

tylko zniesiony, e w chwilach tak niebezpiecznych ocalenie

Ojczyzny na Sejmie jedynie spoczywa, i e Sejm tymczasowej

wadzy, od siebie wybranej, porucza nie moe zabójczej na

siebie broni.

Lecz i inne wzgldy powodoway jeszcze Komisyami wa-
szemi, kiedy rzdzc wadz od ministeryalnej oddzieliy. Po-

dzia pracy, przez teory ekonomii politycznej — podzia wadz,
przez teory nauki rzdzenia uwicony, naucza, e jeli od-

dzia ten jest kiedykolwiek potrzebny, có dopiero teraz, gdy
dla tylu potrzeb naglcych, dla tylu chwil zmarnowanych.
Rzd narodowy dzie i noc pracowa bdzie musia, a Mini-

strowie, gdyby w nim zasiadali, prowadzi wydziaów swoich
nie byliby zdolni.

Na drug gówn projektu zasad mam obowizek zwró-

ci uwag Przewietnej Izby Poselskiej. Póki Sejm jest zgro-

madzonym, wszelka wadza prawodawcza, wszelkie zaradzenie

gwatownym potrzebom kraju przy nim zostaje. Lecz gdy do-

Dyaryusz. 17
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td nie objawia si wola Izb, jak dugo obrady trwa maj,

gdy materya ta bdzie przedmiotem wanych i oddzielnych

dyskusyi, ukadajc projekt Rzdu, musiay Komisye i dziaa-

nie jego, w razie zalimitowania Sejmu, okreli, a gdy codzien-

nie okaza si moe potrzeba, czy dla materyalnych potrzeb

powstania Narodu, czy dla zaradzenia fakcyom, w niebezpie-

cznych chwilach zuchwale gow wznoszcym, chwyta si

rodków zaradczych, przechodzcych wadz konstytucyjn

Rzdu, uznay Komisye potrzeb delegowania wadzy prawo-

dawczej Izb — Komisyi Sejmowej, z Izby Senatorskiej i Posel-

skiej zoonej, która po limicie Sejmu czynnoci swoje dopiero

rozpocznie. Gdy równie by moe, e potwierdzenie budetu,

wypowiedzenie wojny, rozpoczcie traktatów za trwania Sejmu

zaatwione nie bd, Komisy a ta mocn jest zastpi obie Izby

w tej mierze; ma przytem mie pilne oko, aby w razie po-

trzeby Sejm zwoa.
Te s ogólne motywa projektu wam, szanowni Repre-

zentanci, przedstawionego. Usprawiedliwienie szczególnych jego

artykuów zachowuj sobie Komisarze przy ich pojedynczej

dyskusyi«.

JW. Woowski: ))Wcalebym nie zabiera gosu po wiatym
i wymownym gosie JW. Komisarza, projekt niniejszy uspra-

wiedliwiajcego, gdyby nie wana mocya, któr mam do uczy-

nienia. Projekt, jaki dzi jest przedstawiony, zadecydowany zo-

sta na sessyi onegdajszej Komisyów, lecz w dniu wczorajszym

tron, w Izbach poczonych za wakujcy ogoszony, zupenie

odmienn rzeczy caej nada posta Serca wszystkich przepe-

nione, e tak powiem, uczuciami gorejcej mioci Ojczyzny

i tego oburzenia, jakie wzbudza musi ch konieczna ujarzmie-

nia wolnego Narodu, wyday ten jednomylny odgos, tem sil-

niej si wydobywajcy, im wicej by przytumiony: e Miko-

aj I przesta ju panowa. Taka bya odpowied na pogróki
zabakaskiego rycerza, mierci i zaboru majtków naszych —
bo Polak przywyk nie ka na jednej szali ycia i nikczemnych

zabytków z wolnoci i swobodami narodowemi. Zdawao si
niektórym , i czynno ta wana nie odbya si podug form,

przepisanych w prawie Sejmu teraniejszego z dnia 22 b. m.

Byby to zarzut, uczyniony naprzeciw szanownemu Marsza-
kowi i mnie, który wniosek jego poparem; ale dosy odczyta[]
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artyku 4 wzmiankowanego prawa, aby si przekona, i od-

dalenie osób, Rzd skadajcych, naley wanie do atrybucyi

poczonych Izb, a przecie Rzd cay spoczywa w osobie by-

ego Króla. Odpadnicie wic od korony polskiej nie gdziein-

dziej, jak w Izbach poczonych, postanowione by mogo. Inne

wszake jest pooenie rzeczy co do skutków, z uznania tronu

za wakujcy wypywajcych, bo jak obok podobnego wyrze-

czenia utrzyma si moe artyku I konstytucyi, stanowicy na

zawsze Królestwa Polskiego poczenie z pastwem rosyjskiem?

— jak nastpne artykuy tytuu pierwszego, niweczce wszelkie

uczestnictwo Rzdu polskiego w czynnociach dyplomatycznych?
— jak cay rozdzia II tytuu trzeciego o regencyi? Mamy
dalej przypomnie o braciach naszych z Litwy, Woynia, Po-

dola i Ukrainy, chccych by przypuszczonymi do uczestnictwa

swobód naszych, do których Rzd opiekuczy Królestwa Pol-

skiego rozcignity by powinien? Te to przewane przyczyny

byy dla mnie powodem do zaprojektowania odmiennego nieco

wstpu do niniejszego prawa i domieszczenia na samym po-

cztku kilku artykuów, po których artykuy zaprojektowane

bez adnej odmiany lub z odmianami, jakieby si Izbie uczy-

ni podobao, mogyby by umieszczonymi. Odczytam teraz

Izbie projektowane przezemnie artykuy:

))Izba Senatorska i Izba Poselska, stosownie do przedsta-

wionego im przez Komisye Sejmowe projektu i po wysucha-
niu tyche Komisyi, zwaywszy, i w skutku uchway sejmo-

wej, w dniu 25 stycznia r. b. w poczonych Izbach zapadej,

byy Król polski Mikoaj I i nastpcy jego Cesarze rosyjscy za

odpadajcych od prawa do korony polskiej uznanymi zostali,

i przekonawszy si o potrzebie Rzdu tymczasowego, uchwa-

liy i uchwalaj:

Art. 1. Tytu I i rozdzia Il-gi tytuu III-go ustawy kon-

stytucyjnej Królestwa polskiego uznaj si odtd za nieobowi-

zujce.

Art. 2. Wszelkie inne przepisy teje konstytucyi utrzy-

muj si w swej mocy, o ile przez uchwa niniejszego Sejmu
nadzwyczajnego ju uchylonymi, lub zmienionymi nie zostay,

lub jeszcze uchylonymi lub zmienionymi nie zostan.

Art. 3. Prowincye, gwatownie od Polski do Rosyi ode-

rwane, jako jedn cao z Królestwem Polskiem stanowice,

17*
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przypuszczaj si do dobrodziejstwa teje ustawy konstytu-

cyjnej.

Art. 4. W czasie teraniejszego bezkrólewia, rozdz. I, III i IV

tytuu III-go ustawy konstytucyjnej ulegaj modyfikacyi. Równie,

a do wyboru nowego Króla, zawieszaj si wszelkie artykuy

konstytucyi, gdzie osoba Króla, jego familii, lub ich preroga-

tywy s wzmiankowane, a w miejsce tych wstpuj przepisy,

artykuami nastpujcymi objte«.

Teraz nastpuj wszystkie inne artykuy podanego pro-

jektu«.

JW. Swidziski: wNie byem wczoraj przytomnym na na-

radzie Komisyi; sdz jednak, e projekt kolegi Woowskiego,
jakkolwiek wany, bez poprzedniego przyjcia przez Komisye,

by nie moe dyskutowanym w Izbie; jeeli jednak Izba da
zmiany we wstpie projektu, od niej to samej zaley^.

JW. Woowski: wZgadzam si na wniosek JW. Preopinanta,

ale myl, e moemy dzi dyskutowa, aby czasu nie traci,

a uwagi Izby posu Komisyom do poczynienia w nim sto-

sownych odmiana.

JW. Barzykowski: wProjekt nieprawnie wniesiony; naleao
go u laski zoy«.

JW. Marszaek: »Byo to wniesione, jako zmiana do pro-

jektu, nie jako oddzielny projekt. Idzie wic teraz o to, czy

wniosek JW. Woowskiego odesany bdzie do Komisyi, czyli

Izby natychmiast zajm si jego rozbiorem «.

JW. Rom. Sotyk: wPodajc przed kilku dniami projekt do

laski, czuem wano tego przedmiotu. Odtd inne nastpiy
okolicznoci; dzi trudno zdaje si wyrzec, czy wszystkie trzy

punkta maj by przyjte, czyli niektóre wstrzymane, niektóre

odrzucone, a gdybymy wszystkie zamiecili, moeby byo
przedwczenie. Ja tu podam projekt poredni midzy jedn
i drug sessy. Komisye mogyby rozway projekt mój i ko-

legi Woowskiego«.
JW. Kaczkowski: watwo wszystkie pogodzi trudnoci,

skoro Izba wyrzeknie, e jeden projekt nie potrzebuje by
z drugim zczony. Projekt dzisiejszy jest o Rzdzie przyszym.

Cztery artykuy proponowane przez JW. Woowskiego s w za-

stpstwie tytuu I i rozdziau II tytuu III konstytucyi, które de
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facto nie istniej i istnie nie mog. Nie widz wic potrzeby

czenia tych dwóch projektowa.

JW. Woowski: »Rzd, który ma si stanowi, jest w ta-

kim zwizku z przeszoci, jak skutek z przyczyn, bo dlatego

stanowimy Rzd, e niema Króla; lecz mona dzisiejszy pro-

jekt dyskutowa od art. 1, a Komisye tymczasem osdz mój

wniosek«.

JW. Morawski : ))Nie powinnimy przesdza objawienia

zda wszystkich czonków Komisyi, poniewa uwagi przed-

wstpne mog by oddzielnym projektem do prawa; wnosz
wic, eby byy przedstawione Komisyi — chyba, e Izba chce

inaczej «.

JW. ^larszaek: ))Czy Izba chce obadwa projekta odesa
do Komisyi? Lecz zwracam uwag na to, e wtenczas musie-

libymy dyskusy do jutra odoy«.
JW. Morawski: wProjekt obecny moe jeszcze da powód

rozpraw co do zasady. Wprzód zgódmy si na nie. Redakcya
moe by potem zmieniona, bo projekt, tu przedstawiony, wi-
kszoci gosów zosta w Komisyach przyjty«.

JW. Marszaek: »Jaka bya wikszo ?«

JW. Morawski: ))Siedemnacie gosów byo za projektem

tu przedstawionym, a trzy za projektem odrzuconymcc

JW. Biernacki: wSpór by w Komisyach, czy wadza rz-
dowa ma by oddzielna od Rady Ministrów, czyli w tej Ra-

dzie ma spocz. Wikszo Komisyi bya za rozczeniem, lecz

moe wikszo Komisyi nie bdzie wikszoci Izby. Prosz
wic Izby o pozwolenie odczytania odrzuconego projektu«.

JW. Zwierkowski : wNajpierwszem zatrudnieniem Izby po-

winno by roztrzygnicie kwestyi, czy cztery artykuy, podane
przez JW. Woowskiego, maj by zaraz razem z projektem

dyskutowane, czyli te odesane do Komisyi«.

Izba jednozgodnie odesaa do Komisyi.
JW. Wyk: »Jestem zdania, e projektu, nieprzyjtego

przez Komisye, wnosi tu nie mona«.
JW. Biernacki: »Wprawdzie opinia Izby objawia si za

odesaniem do Komisyi dodatku JW. Woowskiego, nie bdzie
jednak z sob w sprzecznoci, jeeli pozwoli odczyta projekt

odrzucony«.

JW. Swidziski: »Kwestya jest zupenie inna; nikt nie prze-
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czy, e akt wczorajszy przyniós zmiany w zasadach rzdu,

wic dodatek JW. Woowskiego moe by potrzebny. Nie wy-

wraca on projektu, lecz, gdyby mniejszo Komisyi wnosia

projekta, przyszlibymy do zamieszania; Izba zarzucon zosta-

aby prónymi wnioskami, którychby rozway nie bya w sta-

nie. Teraz kwestya jest o zasad, czyli wadza królewska ma
by osobnej magistraturze poruczona? Trzech kolegów nie zgo-

dzio si na ni — mog swoje zdanie popiera. Gdyby si

projekt obecny nie utrzyma, wtenczas dopiero monaby przy-

stpi do odczytania drugiego projektu«.

JW. Morawski : ))Nie idzie tu o to, aby Izba bez odczyta-

nia przyja zasad, lecz aby przeczyta i pozna, czyli projekt

jest zgodny ze zdaniem Izby«.

JW. Swidziski: wJeli Izba przypuci mono czytania

dwóch projektów, nie widz, czemu nie miaaby dozwoli czy-

tania trzech, czterech i wicej ?«

JW. Biernacki: wizba, suchajc wniosku JW. Woowskiego,
tem samem pozwolia na czytanie wicej, ni jednego proje-

ktu. Trudno jest zreszt, aby decydowaa midzy jedn wia-

dom, a drug nie wiadom«.
JW. Morozewicz: wZgadzam si ze zdaniem JW. Swidzi-

skiego, lecz doda tu jeszcze naley, e wniosek JW. Woow-
skiego by przedwstpnym i innej natury, ni wniosek, pod

rozbiór poddany, ale i ten nawet odesanym bdzie do Komi-

syi; jeeli wic tyme trybem inny z czonków wniesie do
wane myli, mona je bdzie przesa Komisyom, lecz nie

mona, aby razem dwa projekta byy wnoszone, jako przed-

miot dyskusyi. Skoroby Izba raz na to pozwolia, nie zdoaaby
pooy kresu odmianom, przez rónych z czonków propono-

wanym«.

JW. Morawski : wProsz o odczytanie wniesionego projektu,

to zapewne naprowadzi Izb na potrzeb innej zasady«.

JW. Jaboski: ))Podug mnie co innego s dodatki, co in-

nego nowe projekta«.

JW. Swidziski: ^)Niech wotowanie rozstrzygnie t kwestya.

JW. Biernacki: ))Gdy dodatek JW. Woowskiego by czy-

tany, zapyta si trzeba Izby, czyli projekt mniejszoci Komi-

syi moe jej by przedstawianym«.
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JW. Marszaek: wLecz dodatek JW. Woowskiego zapro-

wadza tylko zmian w projekciec^

JW. Woowski: »Bardzo tu jest róne pooenie rzeczy; po-

dug mego wniosku, wszystkie artykuy prócz I-go mog po-

zosta. Kwestya, dyskutowana w Komisyaci, moe by i w Izbie

pooona, ale dwóch projektów w aden sposób przedstawia

nie mona«.
JW. Swidziski : ^Tembardziej, e czonkowie, wnoszcy

projekt, potrafi przekona Izb o jego susznoci.

JW. Biernacki i JW. Morawski odstpuj od dania.
JW. Tymowski: »Uwaam w projekcie dwie gówne za-

sady: naprzód, limit Sejmu; powtóre, postanowienie Rzdu.
Co do 1-^: Naród nie moe ani na chwil opuszcza sprawy

wolnoci. Czonkowie, wybrani do Komisyi Sejmowej, w aden
sposób Izby zastpi nie mog, lecz i to przypuciwszy, pozo-

stawaaby niedogodno, e, po rozprószeniu si czonków Sejmu

do rónych posug krajowych, w razie nagej potrzeby. Sejm

zebraby si nie móg, wtedy oczywicie Komisye nie osign-
yby swego celu; nadto dotd, jako dawny Sejm, stanlimy
w nagej potrzebie kraju, std jednak nie wynika, abymy
wci tym samym Sejmem zostali; limitujc si, uczynilibymy

niepodobnem zwoanie nowej Izby; kiedyby za Sejm by nie-

ustajcym, czuwanie jego cige korzystniejszem byoby dla

kraju, a w cigu trwania nowe wybory nastpi, nowa Izba

stanby moga.
Co do 2-^: Rzd ma si skada z trzech osób; dowiadczenie

rewolucyi francuskiej ostrzega nas, jak do coraz mniejszej

liczby osób przenosia si wadza, a wreszcie przesza w de-

spotyzm. Jestem przeto przeciw skadowi Rzdu, t. j. za po,-
czeniem wadzy wykonawczej z rzdzc. W ustanowieniu

Dyktatora mielimy t gówn zasad, dzi bdziemy mieli to

samo, gdy oddamy wadz trzem osobom. Wadza królewska.

gdy jej dodamy Ministrów, przez Naród wybranych, bdzie
najstosowniejsza. Nie za Rzd sam ma wybiera Ministrowa.

JW. Swidziski: ))Mam honor odpowiedzie na obszern
i wymown rozpraw szanownego preopinanta. W niej rozwo-

dzi si nad potrzeb istnienia Sejmu, lecz projekt, obecny by-

najmniej tej kwestyi nie rozstrzyga. Limita Sejmu oddzielnym

zupenie aktem postanowion bdzie. Owiadczy take JW.
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Tymowski obaw, aby u nas, jak w rewolucyi francuskiej, wadza,

przechodzc w rce coraz mniejszej liczby, nie zmienia si nare-

szcie w despotyzm, lecz my przeciwn idziemy drog. Od rzdu
jednego do rzdu trzech przechodzc, w jego wanie myli post-

pujemy. Co do Ministrów. Ministrowie, przez Sejm obierani,

musieliby by nieodwoalni, co wikszem daleko grozioby nie-

bezpieczestwem. Gdyby za wadza rzdowa zmienia ich

moga, ubliaaby powadze sejmowej. Wadza mianowania Mi-

nistrów w rzeczypospolitej nawet oddana jest Naczelnikowi

Rzdu. Dodaj jeszcze t uwag, e liczne zgromadzenia nie

umiej dobrze ocenia zdolnoci. Sejm, stanowic o charakte-

rze, o cnocie osób, nie pomyli si, lecz gdzie o osdzenie zdol-

noci idzie, to naley powierzy wadzy mniejszej, gdyby mo-

na, jednej nawet osobie«.

JW. Gawroski. Reprezentujc powiat niegdy litewski,

blisze mam powody, przy dyskusyi wniesionego projektu

o Rzdzie, uprasza Komisye sejmowe o wyjanienie nastpu-

jcego zapytania: czyli prawo projektowane rozciga si b-
dzie i do prowincyów, pod obcem zostajcych panowaniem,

jeeliby wojna nastpia i te do Królestwa naszego przyczo-

nemi byy? Wnosz przeto, aby takowe stosunki janiej w pro-

jekcie wymienionymi zostay. Do skadu Rzdu projektowanego—
liczc zastpców i Komisye, które w wielu przypadkach gos
stanowczy posiadaj — kilkanacie osób nalee bidzie; nadto

wszyscy urzdnicy z wyboru sejmowego zasiada maj, z któ-

rych jednym niszy, a drugim wyszy stopie zaufania udzie-

la zdaje si by zbytecznem i niepotrzebnem; nakoniec wadza
monarchiczna czynniej dziaa moe, czem mniej ma przeszkód

i czem wicej przed Narodem wycznie sama jest odpowie-

dzialn. Wnosz przeto, iby Rzd skada si z piciu czon-

ków bez zastpców i dalszej pomocy, a w miar rozszerzonych

granic, iby tene Rzd dwóch czonków z obywateli litew-

skich do zasiadania wspólnie wezwa naby prawa.

W projekcie take nie wyczytuj, czy Rzd bdzie posia-

da ca wadz monarchiczno-konstytucyjn, czyli postpowa
winien stosownie do atrybucyów, niniejszym projektem obj-

tych? W takim razie, kto Sejmiki zwoywa i dalsze dziaania

rzdowe wyczne w tym projekcie zaatwia bdzie?
Nie zgadzam si take na podanie kandydatów 15-tu do
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Rzdu wycznie przez same Komisye sejmowe; mog przed-

stawi samych siebie, a wiemy przecie, e z jednego Woje-

wództwa kilka osób w Komisyach, i tyle najwysze urzdy
posiadaj. Z takiego przeto podania i wyboru mógby wypa
nadspodziewany rezultat, t. j., i z jednego Województwa wy-

brani najwysi urzdnicy rzdziliby caem Królestwem; zabez-

pieczajc przeto wolny wybór czonków do Rzdu, wnosz, i
Posowie kadego województwa kandydatów poda powinni.

Nie zgadzam si take na § 5 ^) i 12 tego projektu, iby
Komisye Sejmowe posiaday wadz prawodawcz. Podatki sta-

nowi i upowania Ministrów do kontrasygnowa postanowie,

choby prawu i woli Narodu przeciwnych, byoby to co po-

dobnego do Dyktatury, ile e czonkowie Komisyi nie s wy-

czonymi w projekcie od urzdów niszych, jakimi s radcy

stanu i dalsi urzdnicy, które ich do ulegoci dla Rzdu i Mi-

nistrów doprowadziby mogy. Wszelka przeto reprezentacya

w podobnej Komisyi w samym tylko tytule istnienie swoje za-

mykaaby. Z tego wic powodu za powtórn Dyktatur goso-

wa nie mog; wnosz przeto, iby w miejscu projektowanej

Komisyi Sejm za nieustajcy ogoszonym zosta, a w razie

limity, iby Deputacya Sejmowa najmniej z dwóch lub trzech

czonków z kadego Województwa wybran bya, a ta tylko

udzia reprezentacyi w posiadaniu utrzyma byaby w stanie*.

JW. Zwierkowski : »Podobne dyskusye czas tylko zabie-

raj; przyjlimy ju zasad przechodzenia praw artykuami,

bo Izba nie bdzie nawet w stanie obj zda szczegóowych«.

JW. Rom. Sotyk: wNie zgadzam si z JW. Swidziskim,
który powiedzia, e Ministrowie nie mog by mianowani
przez Izby. W cigu trwania tego Sejmu mielimy sposobno
pozna rónych osób zdolnoci: z nich niech Izby wybior Mi-

nistrów; Komisyom zostawmy prawo ich oddalenia«.

JW. Fr. Sotyk: ))Do uwag JW. Swidziskiego dodaj je-

szcze t, e, co byo w Rewolucyi francuskiej, u nas ani b-
dzie ani by moe; w konsulacie zasiada wódz i bohater —
u nas skad osób rzdzcych jest obywatelski i cywilny. Wódz
za przybraniem dopiero pitego czonka zasiada moe — z na-

1) Mylnie: winno by »§ 6«, jak w allegatach. [P. W.].
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szego wic tryumwiratu jedna osoba wynie si nie moe
i bitew farsalskich nie potrzebujem si obawia«.

JW. Turski: wRzd nna si skada z trzech osób— czemu

nie z piciu lub siedmiu? Potrzebujemy rzdu silnego; wi-
ksza jedynie liczba osób t si zapewni moe. W Art. 13 s
zbyteczne wyrazy: »niemniej zatwierdzeniu lub nominowaniu

Ministrów«, co s w sprzecznoci z Art. 8 projektu. Zdaj si

oddawa Izbie mianowanie Ministrów, które Art. 8 Rzdowi
zapewni. Czemu Rzdowi nie dozwolono mianowa biskupów,

kiedy mianowanie w^szystkich urzdników do niego naley ?«

JW. Swidziski : ))JW. Turski, przyznajc, e Rzd nasz

silnym by powinien, pyta si, czemu nie z piciu, nie z sie-

dmiu skada si ma osób ? Dotd przyjta bya zasada, e sia

ma si w stosunku odwrotnym do liczby. Tworzy JW. Turski

wtpliwo, jakoby z Art. 13 wynikao, e Sejm mianuje Mi-

nistrów, lecz poprzednie artykuy dokadnie t rzecz wywie-
ciy. W art. 13 idzie tylko o to, aby Komisye, do których ani

osoby z Rzdu, ani osoby z Ministeryum nalee nie mog,
mianowane byy dopiero po wyborze czonków Rzdu narodo-

wego i mianowaniu przez tene Rzd Ministrów. Co do bi-

skupów, Rzd przyszy bdzie przechodnim; jego celem —
oszczdnoci; mona wic mianowanie biskupów zostawi p;*zy-

szemu Królowicc.

JW. Jaboski : »Aby nie mnoy praw bez liku, zgadzam

si z wnioskami JW. Woowskiego i sdz, e dodatkowe arty-

kuy jego winny by tu doczone. Skad Rzdu najwyszego,

w teraniejszem bezkrólewiu w Polsce wadz królewsk ob-

j majcego, z trzech mów wybranych (tryumwirat) zoony^
piknym zaiste jest pomysem. Rzd taki, jeli przez trafny

wybór osób usposobionych i energicznych utworzonym zosta-

nie, zdoa acniej odpowiedzie rewolucyjnej potrzebie Narodu,

jak wszelki inny, z wikszego kompletu skadajcy si.

Nie chcc przeto dy bynajmniej ku obaleniu piknego
pomysu, rzymskie swobodne czasy przypominajcego, zwra-

cam uwag Izby na nastpujce okolicznoci.

Wiemy, e wadze naczelne wykonawcze w kraju na-

szym znajduj si w piciu Komisyach rzdowych, a teraz

przybywa nam nowy, szósty, Wydzia spraw zagranicznych,

jeeli ten nie ma by do Wydziau spraw wewntrznych i po-
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licyi, jak mi si zdaje najwaciwiej, przyczonym. Pamitajc
wic na ten podzia Komisyów rzdowych, wypywa konie-

czna potrzeba, aby Rzd narodowy w skadzie swoim mia
szeciu radców dyrygujcych sekcyami: wyzna i owiecenia,

spraw zagranicznych, sprawiedliwoci, spraw wewntrznych
i policyi, przychodów i skarbu, oraz wojny.

Jako urzdnik niszy, omnacie lat przy naczelnej magi-

straturze zawsze pracujcy, znam z dowiadczenia, e wszy-

stkie wikszej wagi sprawy krajowe, z kadej wyszej i ni-

szej wadzy, oraz od stron prywatnych, przychodz pod osta-

teczne rozpoznanie i decyzy Rzdu. Tu wic kady interes

musi by cile rozwaonym, z przepisami i priorami porówna-

nym, ocenionym i z sekcyi do decyzyi tryumwiralnego Rzdu
przedstawionym. Z tego wic powodu wnosz, aby, w miejsce

proponowanych trzech zastpców, ustanowi piciu lub sze-

ciu radców, którzy, w razie saboci lub mierci czonka Rzdu,
zastpowa go z gosem stanowczym, a zawsze waciwemi
sekcyami kierowa i gos doradczy tak, jak Ministrowie, mie
bd. Wiem z dowiadczenia, e niekiedy napyw interesów

do ostatecznej decyzyi bywa tak wielki, i jedynie przy usil-

noci i pracy naczelnika Wydziau rzecz publiczna od prze-

woki woln by moe. Czonkowie Rzdu, majcy decydowa
in pleno, nie mog pracowa w Wydziaach. Zastpcy w cza-

sie obecnoci czonków nie s potrzebni. Bez naczelników wy-

dziaowych obej si nie mona. Wic ustanowienie propo-

nowanych przezemnie radców, w miejsce zastpców, zdaje si

by dla sprawy publicznej poytecznem.

Jeli mi kto powie, e radcy podobni niepotrzebni s, e
kady Minister swojego wydziau interesa wniesie, a Rzd na-

tychmiast zadecyduje, odpowiem na to, e tym sposobem wró-

cimy do byej znienawidzonej Rady administracyjnej, w której

kady Minister swoje proponowa i) wnioski, a pojedynczy oby-

watele, nie majc dla siebie adnej drogi do uzyskania [wy-

miaru] sprawiedliwoci, pod despotyczn Ministrów przewag
cierpieli.

Kady interes, czy to od wadzy, czy od prywatnego, do

najwyszego Rzdu pod ostateczn decyzy przychodzcy, po-

^) W allegatach »promowovva«. [P. W.].
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winien by w waciwej sekcyi Rzdu rozstrznionym. Mini-

strowie, na wezwanie sekcyów, powinni daw^aó wszelkie obja-

nienie, a sekcya powinna interes wyegzaminowa, da swoj
opini i do decyzyi Rzdu przedstawi. Inaczej, jeeli Rzd
narodowy decydowa bdzie ex nunc to, co mu przez Mini-

strów przedstawionem zostanie, wrócimy do dawnych bdów;
strony za prywatne we wszelkich skargach, a szczególniej re-

kursach od decyzyów Komisyi rzdowych, ujrz si znowu
przycinionemi przewag tych samych Ministrów, których de-

cyzye zaskaryli. Z tych przeto powodów i z uwagi, e Rzd
narodowy piastowa bdzie wadz najwysz królewsk, ja-

kiej dotd adna wadza wykonawcza rzdowa nie miaa, e
zatem prace jego bd nieskoczenie wane, a decyzye — osta-

teczne, wnosz, aby w obecnym projekcie do uchway ustano-

wieni byli, w miejsce zastpców, radcy w liczbie piciu lub

szeciu w sposobie, który zaraz wyra przy rozbiorze szcze-

góowym niedokadnoci pojedynczych artykuów prawa. W szcze-

gólnoci zwracam uwag Izby, e projekt, pod dyskusy nasz
bdcy, nacechowany jest zbyt szybkim utworem i niedoka-

dnoci w wielu miejscach redakcyi, poprawy potrzebujc[e]y.

Art. 1. ))Sprawowanie wadzy królewskiej, przez

niniejsze prawo okrelonej, powierza si— w miejsce

sowa wpowierza si« proponuj: ))powierzonem zostaje« — Rz-
dowi narodowemu Królestwa Polskiego. Dopenia
on w caej rozcigoci [wszelkie] dziaania wadzy
rzdzcej «. Peryod drugi zdaje mi si zbytecznym i niepo-

trzebnym, wyrazy onego s tylko prostem rozwiniciem wyo-

brae o Rzdzie wadzy najwyszej, wnosz wic, aby go

opuci.
Co do Art. 2. [»Rzd Narodowy skada si b-

dzie z trzech czon kówc^]. W tem miejscu nadmieniam,

i z tego artykuu dopiero w kocu dowiadujemy si i to

w niewaciwym ustpie, o Prezesie. Trzeba wyranie z góry

powiedzie: wRzd skada si z trzech czonków, z których je-

den bdzie prezesem«, a odrazu dowiemy si o wszystkiem.

»Dziaania jego jedynie w zupenym komple-
cie dopenione by maj i wikszoci rozstrzygane
bd«. Drugi peryod w redakcyi odmienionym by winien
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w ten sposób: wCzynnoci jego jedynie w zupenynn komplecie

odbywane i wikszoci rozstrzygane by winny«.

Peryod trzeci: ))Bdzie prócz tego trzech zast-
pców, którzy przy obradach przytomni z gosem
doradczym by mog«, jest niejasny i niepewny; sowa:

»by mog« s dwuznaczne, trzeba im nada pewno i orzec

którzy, przy obradach przytomni, gos doradczy mie maj;
w miejscu wic tern proponuj! zmian stosownie do wniosku,

na wstpie uczynionego, w nastpujcej treci: »prócz tego

w Rzdzie narodowym bdzie piciu radców kierujcych se-

kcyami, którzy w obradach gos doradczy mie maja.
Peryod czwarty: »\V razie nieobecnoci lub uby-

tku którego z czonków Rzdu, zastpionym by
ma przez zastpc, lecz prezydowanie w razie nie-

obecnoci Prezesa zawsze przy czonku najwicej
kresek majcym pozostanie«, jeszcze jest ciemniejszy

w myli i wysowieniu. Powinno by tak: »W razie nieobecno-

ci lub ubytku którego czonka Rzdu, zastpca,— a podug mo-

jego wniosku: radca— obejmie jego miejsce i gos, lecz prezy-

dowanie, w razie nieobecnoci Prezesa, zawsze przy czonku,

najwicej kresek majcym, pozostanie«.

Co do art. 3. Jeeli wniosek mój co do radców przyj-

tym zostanie, koniec artykuu tego wypadnie stosownie od-

mieni.

W art. 4 proponuj zmian w redakcyi zamiast: »pod
imieniem Rzdu« — ))w imieniu Rzdu« ; nikt bowiem wyda-

wa nie moe adnego aktu pod, ale w imieniu. W peryodzie

ostatnim ogoszenie praw, doda trzeba: ))i postanowie«.

Art. 5 jako o nominacyach, powinien by z artykuem 8

poczony.
Art. 6 rodzi kwesty dzi nam nieznan, jakoto: upo-

waniona Komisya zatwierdza ma budet; trzeba zawczasu

powiedzie, e mamy j wybra; lecz mojem zdaniem, lepiej

bdzie tym artykuem nada Rzdowi moc zatwierdzenia bu-

detu na r. b. 1831 i rozrzdzanie dochodami pastwa. Jeli

si na to Izba zgodzi, zmiemy ten artyku tak: wRzd naro-

dowy rozrzdza dochodami skarbu publicznego Królestwa pol-

skiego, stosownie do budetu przez siebie na rok biecy za-

twierdzi si majcego«.
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W art. 7. ))Lubo wypowiedzenie wojny, równie
jak ratyfikacya traktatów, stosownie do prawa
w dniu 21 b. m. i r. uchwalonego, naley do Sejmu,
w razie jednak nieobecnoci jego— w miejsce sowa
©nieobecnoci Sejmua, yczybym wyrazi: w razie jednak limity

Sejmu— i gwatownej potrzeby. Rzd narodowy, zniós-

szy si zKomisy S ejmow— tu trzeba doda: »w art. 13

wyraon« — etc.

W art. 8. [Rzd narodowy mianuje Ministrów], nale-

aoby równie po sowie: Ministrów doda: ©Prezesa Izby obra-

chunkowej i innych naczelnych od Komisyów Rzdowych nieza-

wisych wadz«; [potem:] Radców stanu, Referendarzy,
Prezesów Komisyi Wojewódzkich, Prezesów i Sdziów
rónych sdownictw. Agentów dyplomatycznych
i wszelkich urzdników administracyjnych, nie-

mniej hierarchii duchownej ni ej biskupów: — sowo:
))niej«, naley przerobi na: ©niszych od biskupów^;— dalej wy-

razy: ©bd przez siebie, bd przez upowanione
wadzecc równie trzeba cakowicie opuci, gdy nominacya

takich urzdników zawsze bya i jest atrybucy wadzy naj-

wyszej, ale nie wadzy niszej. Nastpnie w ustpie: ©równie
odwouje tych urzdników, którzy odwoaniu ule-

gajca naley doda: ©zawiesza i odwouje tych urzdników,

którzy s odwoalni«. Ostatni za peryod: ©mianuje take
i kontroluje Prezesa Izby obrachunko wej«, bdzie
niepotrzebnym, gdy o nominacyi jego na pocztku tego arty-

kuu bdzie wzmianka, a kontrola z przepisów organicznych

wypywa.
Co do artykuu 10. ©Prawo uaskawienia za-

chowane jest Rzdowi«, powinno by tak: ©suy bdzie

Rzdowi*, bo wcale co innego zachowa, a pozyska dopiero.

Art. 11. ©Wykonanie praw — doda, naley: ©i posta-

nowie« — powierzone bdzie stosownie do przed-

miotu Ministrom wyzna religijnych i owiecenia
publicznego, sprawiedliwoci, spraw zagranicznych«.
— Co do Ministra spraw zagranicznych, mniemam, e w obecnym
jeszcze szczupym kraju naszym Minister spraw zagranicznych

dlatego tylko bdzie figurowa, aby skarbowi wydatku przy-

czynia. Wydzia ten, zdaniem mojem, powinien by czci
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sub Ministra spraw wewntrznych i policyi, któremu monaby
w tytule doda: Minister spraw wewntrznych i zagranicznych,

oraz policyi, — dalej wspraw wewntrznych i policyi,

przychodów i skarbu, nakoniec wojny«,— w miejsce

sowa: »nakoniec«, które tu le brzmi, ycz napisa: wtudzie

wojny: — wWszelkie postanowienia Rzdu narodo-
wego maj by podpisane przez Pr ezy d uj cego,
a kontrasy gno wan e przez Ministra waciwego
Wydziau, który jest odpowiedzialny za podpi-

sane postanowieni e« — w miejsce sowa: ))za podpisane po-

stanowienie«, naleaoby wyrazi: ))za podobnie wydane posta-

nowienie«.— Równie w ostatnim peryodzie tego artykuu: »Mi-

nistrowie maj prawo lub wezwani by mog«... s
jakie dystynkcye mniej potrzebne, bo skoro orzekniemy, e
»maj prawo«, nie trzeba dodawa: »lub wezwani by mog«,
bo jedno drugie osabia.

Art. 12. Redakcya potrzebuje poprawy w samym rodku,

w miejsce: wBd miay prawdo wyczne zachodz-
cego sporu roztrzygnienia i potrzebnych wyda-
wania urzd ze«, powinno by: wbd miay wyczne
prawo rozstrzygania zachodzcego sporu, wydawania potrzebnych

urzdze(f. W miejsce: »do chwili zwoanego S ej mu«, po-

winno by: ))do chwili otwarcia si Sejmu«.

W art. 13 sowa: wniemniej zatwierdzeniu lub

nominowaniu Ministró w« s zupenie niejasne, trzeba od-

mieni: »niemniej, po zatwierdzeniu obecnych, lub wyborze no-

wych Ministrów «. Wyraz: ))która Komisya«, powinna by:
»Koirjisya taa.

JW. Wiszniewski: wPrzewietna Izbo Poselska! Najpierwszem

opuszczeniem w niniejszym projekcie jest, i nie wyraone s
cele, z wol powszechn Narodu zgodne, do których ustano-

wi si majcy Rzd zmierza powinien. Nietylko historya uczy

nas, i bieg wieków jest zawsze wierny w reprodukowaniu

wypadków i czynów zupenie do siebie podobnych, w czasach

nawet od siebie oddalonych; lecz i wiee dowiadczenie, prze-

konywajc nas o tej prawdzie, nakazuje nam zrobi wyrane
zastrzeenie, aby Rzd przyszy postpowa podug woli Na-

rodu i od takowej nie zbacza.

Niedawno widzielimy, jak inn bya wola Narodu, a inn
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dno Dyktatora; e kiedy osignienie wolnoci, niepodlego-

ci, poczenia si z Litw, Woyniem, Podolem i Ukrain
byo powszechnem yczeniem, powszechn Narodu wol — d-
enie Dyktatora wówczas zmierzao do zdania si na ask
Cesarza przez intercesy Króla pruskiego.

atwo tedy [std] przekona si, i, przez tak odmienne

denie Rzdu od woli Narodu, pozyskalibymy w kocu za-

miast wolnoci niewol, zamiast niepodlegoci jarzmo, a [za-

miast] poczenia si w cao wieczne rozczenie czci, a za-

tem niezwoczn utrat egzystencyi politycznej.

Przystpujc do rozbioru szczegóowego projektu, postrze-

gamy, i zasady caego drugiego artykuu nacigane s do

osób uprojektowanych, które w Rzdzie przyszym osadzi

chcemy; std te wypada konieczno tworzenia zastpców,

czasem z stanowczym, a czasem z doradczym tylko gosem.

Midzy innemi byo projektowane, aby Rzd skada si

z piciu osób. Usiowano bardziej skoncetrowa wadz rz-

dzc, powierzajc j trzem tylko osobom, a postpujc, jak,

wymieniem, od osób do zasad, nie dostrzeono, e, zamiast

z trzech osób, skada si Rzd bdzie, liczc razem i Naczel-

nego Wodza, z osób siedmiu. Nie mona bowiem cakowicie

temu zaprzeczy, aby gosy doradcze nie miay wpywu na

osoby z gosem stanowczym i aby czsto opini ich nie kiero-

way. Unikajc przeto wszystkich tych niedogodnoci i zawi-

kania, radzibym, aby Rzd skada si z piciu osób, a w ra-

zie gdyby Naczelny Wódz zasiada, — co po rozpoczciu kam-

panii prawie nigdy si nie zdarzy,— wystpowa czonek, naj-

mniej gosów przy wyborze go majcy.

Co do art. 8. Poniewa teraz najwysza wadza polega

w Sejmie, przeto, nim Sejm zleje takow na Rzd narodowy,

przez siebie wybrany i mianowany, naley, aby i wadz wy-

konawcz na ten pierwszy raz sam Sejm mianowa przez wybór
Ministrów i Prezesa Izby obrachunkowej z podanych na kade
Ministerstwo po kilku kandydatów, gdy równie, jak wadza
rzdzca, tak te i wykonawcza zaufanie Narodu posiada po-

winna, zwaszcza w teraniejszem naszem pooeniu.
Co do Art. 13. Jest to prawda niezaprzeczona, bo uwi-

cona dowiadczeniem, e wadze : rzdzca i wykonawcza, nie

myl tyle o zachowaniu nadanej sobie wadzy, ile o jej roz-
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szerzeniu, a std, i te wadze d cigle do zniweczenia

wadzy prawodawczej, skoro ta ostatnia nie ma si na bacz-

noci cigej.

Dlatego uwaam potrzeb i radz, aby deputacya, czyli,

—

jak w tym projekcie nazwano : — Komisya sejmowa, do czuwania

nad dziaaniem Rzdu przeznaczona, skadaa si z wikszej

liczby osób, a mianowicie z czterech Senatorów i szesnastu

czonków Izby Poselskiej, z kadego województwa po dwóch
wybranych. Te obie potrzeby udawadniam nastpnie :

A naprzód, co do wikszej iloci czonków Deputacyi Sej-

mowej : ciao prawodawcze w liczniejszem gronie trudniejszem

jest, a nawet niepodobnem, do skorrumpowania
;

gdzie zatem

idzie o ocalenie Ojczyzny, o zachowanie swobód narodowych,

jakkolwiek nieograniczone zaufanie jest dobrem, lepsz jednak

jest ostrono, zwaajc i na to, e w maem gronie osób

objawiaj si najczciej uczucia tylko prywatne, kiedy przeci-

wnie w wikszem gronie prawodawców objawia si wszdzie
wola Narodu. Maej nakoniec liczbie atwiej jest zdanie narzuci.

Co do drugiej potrzeby, aby z Izby Poselskiej,, nie z ogóu,

lecz z kadego województwa równ wybiera liczb do de-

putacyi Sejmowej: poniewa ta deputacya, czyli, jak w projekcie

nazwana, Komisya reprezentowa ma w zmniejszeniu Izb Po-

selsk, przeto te, jak w caoci reprezentowaa powiaty i okrgi

gminne, tak te w zmniejszeniu powinna reprezentowa wo-

jewództwa. Gdy inaczej, wychodzc z zasady, przyjtej w ni-

niejszem projekcie, monaby twierdzi, i dosy jest Posów
i Deputowanych wybra wszystkich z jednej tylko czci kraju,

i e takowa Izba Poselska ma cay Naród reprezentowa. Oka-

zawszy przeto przyjt zasad w projekcie niestosown i fa-

szyw, dam przeto, aby od prawdziwej reprezentacyjnej

zasady nie odstpowa, to jest, aby do tej deputacyi, czyli

Komisyi Sejmowej nadzwyczajnej, wybierani byli czonkowie

w równej iloci z kadego województwaw.

JW. Rom. Sotyk: »wiaty gos JW. Wiszniewskiego trafia

zupenie do mojego przekonania; na jeden tylko punkt si nie

zgadzam. Chce JW. preopinant, eby z kadego województwa

wybierani byli czonkowie Komisyi sejmowej, lecz zdolnoci

mog by w jednem województwie zebrane; niedogodn by-

oby rzecz usuwa takich mów od wyboruw.

Dyaryusz. .

J^o
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JW. empicki : »Na to jeszcze uwag zwróci naley, e wy-

bierajc województwami, nie moemy zna stosunku i zdolnoci

osób z wszystkich województw; lepiej wic, e kady takiemu

tylko da kreski, którego dokadnie zna z osoby i charakteru«.

JW. Wiszniewski: ))Na zbicie tego dosy bdzie przeczyta

art. 13. Komisya sejmowa ma niejako Sejm reprezentowa. Re-

prezentacya wtenczas tylko bdzie dokadna, gdy czci wszyst-

kie reprezentowane bd«.
JW. Zastpca Ministra Sprawiedliwoci: ))0d wielu lat Na-

ród polski po raz pierwszy zaczyna uywa prawa stanowienia

Rzdu. Przystpujc do tego kroku, trzeba dobrze rozway,
co jest istotn nasz potrzeb; od dawna posdzano nas, e
Naród polski istnieje bezrzdem, e dla niezgody wszystko

upada i najlepsze prawa gin. Dzi przysza przecie pora oka-

zania przed wiatem, e mamy w uczuciu naszem zarody po-

szanowania dla praw^ i nienaduywania takowych. Objawiam

moje wewntrzne przekonanie, e w okolicznociach obecnych,

wród narodów, nas otaczajcych, rzd monarchiczno-konsty-

tucyjny jest najprzyzwoitszym tak dla utrzymania porzdku
wewntrz, jak dla zgody z innemi narodami. Jeeli Izby to wy-

rzekn, rozwamy, czem jest wadza królewska? Wadza skada

si z prawodawczej, sdowniczej i wykonawczej. Po ogoszeniu

bezkrólewia, wadza prawodawcza i sdownicza spocz musiaa
w Izbach. Dzi wyrzec trzeba, kto ma Rzd dawny zastpi?
Celem gównym Rzdu ma by sprysto w dziaaniu, która

zaley na tem, eby wykonanie jednego rozporzdzenia nie

byo pomieszane lub tamowane przez inne. Zdaje mi si, e
Rzd projektowany nie zawiera tych przymiotów. Przeznacze-

niem wadzy królewskiej jest utrzymywanie równowagi midzy
wadz prawodawcz i wykonawcz, w Senacie przez miano-

wanie Senatorów^, w Izbie Poselskiej przez zwoywanie i roz-

wizywanie Sejmu, w sdownictwie przez mianowanie urz-

dników sdowych. Widzielimy, e Izby przywaszczy sobie

musiay niektóre z tych atrybucyi; zobaczmy, o ile zastpuj
wadz królewsk. Mianoway Wodza, zastrzegaj sobie prawo
mianowania Senatorów. Artykuy: 4, 6, 7, 8, 10 zapewniaj Rz-
dowi mniej wane prawa, jako to:

Art. 4 zapewnia Rzdowi atrybucy adnej wadzy za
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sob nie pocigajc, t. j. wydawanie akt publicznych i t. p.

w jego imieniu: wic niepotrzebna zasada wadzy królewskiej.

Art. 6 pozwala Rzdowi rozrzdza dochodami pastwa
stosownie do budetu, lecz gdy Sejm go stanowi, wadza mi-

nisteryalna jest odpowiedzialn, Naród dostateczn ma rkojmi
bezpieczestwa: wic ta zasada wadzy królewskiej jest niepo-

trzebn.

Art. 7 zapewnia Rzdowi moc wypowiadania wojny,

zawieszenia uniów ^) z krajami zagranicznymi, za zniesieniem

si jednak z Komisy sejmow. Rzd wic w tym wypadku
jest tylko doradczym, a zatem i ta zasada wadzy królewskiej

jest niepotrzebna.

Art. 8 nadaje Rzdowi moc mianowania wszelkich urz-

dników; w tej mierze polega on musi zawsze na przedsta-

wieniu waciwej wadzy — zatem ta zasada wadzy królew-

skiej jest niepotrzebn.

Art. 10 zapewnia Rzdowi prawo bezporedniego ua-

skawienia, wyjwszy zbrodni [stanu]; co do tej ostatniej. Rzd
staje si tylko doradczym; co do innych, polega musi na przed-

stawieniu Komisyi sprawiedliwoci. I ta wic zasada wadzy
królewskiej jest niepotrzebn.

Inne wszystkie artykuy s organiczne, znika wic posta

wadzy królewskiej. Zobaczmy, czy sprawa publiczna zyska na

popiechu; i owszem, skoro czynnoci przechodz od wadzy
wyszej do niszej, stracimy na prdkoci. Jeli Minister nie

zechce kontrasygnowa postanowienia Rzdu, sdzi go bdzie
Komisya Sejmowa. Jaka tu bdzie zwoka! Nakoniec nie masz

zastrzeenia, i dawniejsze prawa, o ile ie ubliaj wolnoci

osobistej i przyjtemu dzi porzdkowi, zostaj w swej mocy.

Wiele z nich wykrelonych sam moc wypadków, ale wiele

pozostao. Potrzeba nam stanowiska, z któregobysmy wyszli;

tem stanowiskiem s nasze prawa zasadnicze«.

JW. Swidziski: »Dotd gosy zabierane przez Ministrów

byway na poparcie projektu; dzi syszelimy gos przeciwny.

Idzie tu o rozstrzygnicie zasady. Zastpca Ministra sprawie-

dliwoci przechodzi artykuami atrybucye Rzdu Narodowego
i dowodzi, e wadza królewska jest zupenie niepotrzebna.

*) Ma by: „zawierania umów". [P. W.].

18^
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Przychodzi wic pod rozstrzygnienie Izby to pytanie, czy wa-
dza królewska jest daremnem utrudnieniem form, czyli nie.

Zwracam tylko uwag Izby na to, e korzy wypadnie na

stron ministrów. Póki tej zasady nie ustalimy, nadaremnie

byoby dyskutowanie pojedynczych artykuowa.

JW. Rembowski: wPrzewietna Izbo Poselska! Nie masz

adnej v/tpliwoci, e po zapadej na dniu wczorajszym uchwale

sejmowej znikn na zawsze tytu I. i rozdzia III. tytuu II.

konstytucyi naszej; e nie mamy wadzy wykonawczej, nie

mamy króla; e t wadz potrzeba nam tymczasem zastpi.

Pytanie tylko by moe, czyli j zoy w rce jednego, kilku,

lub te w Radzie Ministrów. Gdyby nie ostatnie smutne do-

wiadczenie, gdybym widzia osob, w której Naród zupenie

pokada zaufanie, powierzybym j jednemu. W Radzie Mini-

strów — nie zdawaoby mi si by zgodnem z natur Rzdu
reprezentacyjnego. Wadza wykonawcza w Rzdzie reprezenta-

cyjnym skada si z Króla, którego osoba jest wita i niety-

kalna, i Ministrów, przy których administracya, odpowiedzialnych

za podpisanie postanowie przeciwnych konstytucyi. Jeeli wic
wadz najwysz zostawimy przy Radzie Ministrów, zniknie

zupenie odpowiedzialno, lecz postanowienie takiej Rady b-
dzie w kadym razie obowizujce. W chwili obecnej potrze-

bujemy Rzdu silnego, sprystego, dziaajcego, a mniej dys-

kutujcego. Powierzenie go Radzie Ministrów, z siedmiu osób

skadajcej si, wanieby go tej sprystoci pozbawio. Mielimy

podobny Rzd za Ksistwa Warszawskiego — jakie byy jego

dziaania? Oto, e nim rodki obrony obmylono, nieprzyjaciel

zaleg nasz ziemi. Prócz tego ulego jednego Ministra wzgl-

dnie drugiego stawia go w koniecznoci by wzajemnym.

Wreszcie, jeeliby za zasad projektu nic wicej nie przema-

wiao, to zapewne to, i podobnego ksztatu rzdu nie mamy
w Europie. Rozumiem wic, e podany nam przez Komisye

wasze projekt odpowiada potrzebie ogóu«.

JW. Dembowski, Kasztelan : wKomisye Sejmowe miay sobie

zakomunikowany projekt o Rzdzie, wikszoci gosów przy-

jty w Radzie najwyszej, lecz odrzuconym zosta. Ta jest przy-

czyna, dla której Zastpca Ministra sprawiedliwoci nie broni

wprowadzonego przez Komisye projektu. JW. Zastpca Ministra

sprawiedliwoci nie utrzymywa w gosie swoim, aby niepo-
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trzebn bya wadza królewska; owiadczy i owszem w po-

cztku swojej mowy, e j za konieczn uznaje. Upatrywa on,

e w projekcie pozornie tylko ten udzia jest dany Rzdowi.
Lecz niech mi si godzi powiedzie, i midzy wadami kardy-

nalnemi jest, e niema gwarancyi odpowiedzialnoci Ministrów.

Przyznana jest Ministrom wolno niekontrasygnowania; gdy

jej chc uy, spór idzie przed Komisye Sejmowe. Dajmy, e
Komisya Sejmowa da od Ministra kontrasygnacyi. Minister

za akt kontrasygnowany odpowiedzialnym by nie moe. Nadto

nie trzeba zapomina o nagoci obecnych chwil. Rada naj-

wysza jest bezczynn, bo z jedenastu osób zoona. Jeli zaprowa-

dzimy Rzd z trzech osób, dodaw^szy do tego szeciu Ministrów

z gosem doradczym, bez których zapewne obej si nie bdzie
mona, dodawszy zastpców i doradców, myl, e wadza wy-
konawcza dla wielkiej liczby straci wszelk dziaalno; okoli-

cznoci s nage; Rzd, spoczywajcy w jednej osobie, z przy-

dan Rad Ministrów, najdogodniejszym bdzie«.

JW. Woowski : wPrzychodzimy nakoniec do porzdnego w tym
przedmiocie postpowania, gdy przedewszystkiem podan jest

do rozstrzygnienia ta stanowcza przedwstpna kwestya: czyli

Rzd ma by odosobnionym od Ministrów, lub te cay spo-

czywa w Radzie Ministrów? Nie zgadzam si z JW. Ministrem

sprawiedliwoci, eby w teraniejszych nawet okolicznociach

odstpowa naleao od ogólnych zasad i utrzymywa mona,
i Rzd Rady Ministrów byby dostateczny. Jakikolwiek przyj-

miemy podzia wadz, jest to ju rzecz, w prawie politycznem

dowiedzion, i dowiadczeniem stwierdzon, e cise tylko od-

graniczenie wadzy jednej od drugiej rodzi prawdziw wolno,
a idc za nowym podziaem wadz na cztery, t. j. prawodawcz,
rzdzc, wykonawcz i sdow — w obecnym sporze idzie

najwicej o to, aby odczy wadz rzdzc od wykonawczej,

które to odczenie obejmuje w sobie projekt. Podug naszej

konstytucyi wadza rzdzca bya przy Królu, a wykonawcza
przy Ministrach. W bezkrólewiu wic teraniejszem, atrybucye

królewskie wypada oddzielnej wadzy powierzy, a Ministrów

zostawi, ile podobno, w tych samych wzgldem tej wadzy
czyli Rzdu, stosunkach, w jakich byli wzgldem Panujcego.
Tym sposobem Ministrowie bd tylko, czem by powinni, pro-

stymi wykonywaczami, lecz nie wykonywaczami niewolniczymi
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i lepo Rzdowi posusznymi; bo, jako odpowiedzialni, skoroby

tylko uwaali, i postanowienie sprzeciwia si prawu, mocni s
odmówi kontrasygnowania i na tem wanie polega uyte-

czno rzdu reprezentacyjnego. Ale zarzucaj niektórzy: jeeli

Minister odmówi podpisu, Rzd w takich okolicznociach, gdzie

kada chwila opóniona mogaby kraj o zgub przyprawi,

mógby by w dziaaniach swoich zatamowany; na to ze s
wanie dwa sposoby: jeeli Minister odmawia z uporu lub zej

chci. Rzd moe go w kadym czasie oddali; jeeli za isto-

tnie nago okolicznoci wymaga przekroczenia istniejcych

przepisów, lub wydania nowego rozporzdzenia, do wadzy
prawodawczej, jak teraz same Izby reprezentuj, nalecego,

dlatego wanie ma by wybrana z grona Izby Poselskiej i Se-

natu osobna Komisya, któraby, w zastpstwie Sejmu, rozporz-

dzenia takow^e wydaa, któraby moc swoj a do otwarcia zwo-

anego Sejmu zachowaa. Nic to nie znaczy, e w niektórych

przypadkach musiay nastpi excepcye od ogólnej zasady ci-

sego odczenia wadz; bo te excepcye wypywaj z koniecznoci,

lecz z excepcyi jeszcze wnosi nie naley, eby ca zasad

obali wypadao. Nakoniec, co tu JW. Minister sprawiedliwoci

powiedzia, e dotd przy codziennych naruszeniach przepisów

ustawy konstytucyjnej, nie masz uwicenia zasad teje ustawy,

wolno i bezpieczestwo zarczajcych, bdzie wanie zaa-

twiona przez dodatki do teraniejszego prawa, jakie, w zrobio-

nej przezemnie na pocztku mocyi, miaem zaszczyt Przewie-

tnej Izbie przeoy«.
JW. Marszaek: »Wznowiony wniosek przez JW. Kaszte-

lana Dembowskiego, poprzedzi cofnity przez JW. Biernackiego.

Wskazuje on potrzeb rozstrzygnienia naprzód, czy Rzd ma
by odosobniony od Rady Ministrów, czy te w tej Radzie spo-

czywa. Póki tego nie uczynimy, wszystkie gosy zabierane

bd tylko trwonieniem czasu. Dodam tu jeszcze, i, gdyby

projekt przyjtym nie zosta, uoyby i wnie inny potrzeba«.

JW. Morawski: ^Principiis obstaa, powiedzia jeden publi-

cysta; ))perissent les colonies plutót qu' un principe«, powtó-

rzy drugi, i ja bybym tego zdania, gdyby pooenie nadzwy-

czajne, w jakiem si znajdujemy, nie zniewalao nas do odst-

pienia tak wanej zasady, bo przekonany jestem, jak w kon-

sekwencyi zgubne jest lekcewaenie pierwszych podstaw
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towarzyskiego ycia; nie mog do powtórzy, e pragn, aby

konstytucya, ten tytu istnienia reprezentacji by zachowany

o tyle, ile niepodlego i wolno Narodu dozwala, ile obecne

okolicznoci nie stawiaj potrzeb jej zmienienia. Ustawa o sankcyi

praw, uchwalona przez Izby, przekonaa dostatecznie, e musie-

limy dopuci zmiany; dzi widz now konieczno zmienienia

jej, co si wadzy rzdowej dotycz. Wanym zaiste jest podzia

wadzy na rzdzc, prawodawcz i wykonawcz. Walka mi-
dzy niemi sprawia, e kada w granicy waciwej pozosta

musi, lecz czyli w dzisiejszym stanie rzeczy wadza rzdzca
bez podziau osta si moe? Wszake ju Izby Sejmowe, prócz

wzmiankowanej dopiero przezemnie ustawy, Naczelnemu Wo-
dzowi odday jedn atrybucy teje wadzy, jakim jest kierunek

siy zbrojnej. Mamy dzi, po zniesieniu wadzy nieodpowie-

dzialnej Dyktatora, tworzy drug, zgubniejsz, wadz tryum-

wiratu, gdzie nawet tej odpowiedzialnoci, jaka na pojedynczej

osobie w pastwach despotycznych ciy, mie nie moemy,
bo trzy osoby w dziaaniu swem nie daj dowodu tego nie-

chybnego poznania winy, przypisa im si mogcej. Wina
dwóch pociga za sob trzeciego niewinnego; widz ju w nich

ofiary kadego niepomylnego wypadku, bo, jakkolwiek s im

dodani w projekcie. Izbom przedstawionym. Ministrowie odpo-

wiedzialni, przecie ci zasoni mog siebie tylko, lecz zasoni
nie mog tryumwiratu, któremu zwoka w dziaaniu poczytan

zostanie, jeeli, bez Ministrów cokolwiek stanowic, ich po-

wiadczenia nie zyskaj. Czemu obiera mamy dusz drog,

kiedy mamy krótsz? Czemu, kiedy projekt odpowiedzialno
za dziaanie Rzdu na Ministrów skada. Ministrom rzdzi nie

dozwoli? Wszake atwiej jest Ministrowi, wiadomemu potrzeb

wydziau swego, przedstawi rozporzdzenie, które w chwili

przedstawienia podpisa jest gotów, ni projektem wskazanej

wadzy trzech, którzy, aby skutecznie dziaa i prdko post-

powa chcieli, musz w kadym pomyle swoim przywoa Mi-

nistra odpowiedzialnego i jego zapyta si, czyli projektowane

urzdzenie cech wykonania oznaczy chce; zarzut, e Mini-

strowie, tworzc Rzd, bd dla siebie ulegymi, wcale mnie

nie zatrwaa. Potrzeba ich wzajemnej ulegoci zapewnia a-

twiejszy postp w dziaaniu; tylko zgodne na jedno systema

Ministeryum rozwija moe zbawienne dla kraju w tym syste-
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macie postanowienia. W przeciwnym razie Rzd postpowa
nie moe, ale, walce poddany, cofa si musi. Odpowiedzialno
Ministrów przed Narodem jest rkojmi skutecznego ich dla

kraju urzdowania. Wybór ich przez reprezentantów Narodu

podnosi ich godno i zapewnia, e stosownie do woli Narodu

obowizki wskazane peni zechc. Skoro wic nie moemy
powierzy wadzy królewskiej jednej osobie, mniemabym, e
i pewniej, i z wikszym skutkiem dojdziemy celu ycze na-

szych, to jest sprystego wykonywania rozporzdze, kiedy

wadz wykonawcz w tem, co si uchwaom sejmowym wy-

danym i wyda si majcym nie sprzeciwia, powierzymy Radzie

Ministrów z Prezydujcym, a poniewa przygotowany w tej

mierze przezemnie projekt wikszoci zda Komisyi Sejmo-

wych odrzuconym zosta, odwouj si do uchway sejmowej,

zmian w Izbie co do projektu dozwalajcej, aby Izba Poselska

raczya dozwoli odczytania takowego i wzgldem niego po-

stanowienia. Mam sobie za obowizek zoy u laski marsza-

kowskiej projekt, w tej mierze wygotowany«.

JW. Barzykowski: wNie ch mówienia, bo podobno pierw-

szy raz gos mój tu podnosz, lecz pomylno kraju nakazuje

mi nie milcze. Zapewne dzieje Polski nie miay jeszcze tak

wietnej epoki; ju rycerstwo ma na swojem czele plemiennika

z Litwy — ta ziemia Piastów i Jagieów jest bez Króla. Rzdu
nam potrzeba. Wadza w sabych dzisiaj rku Rady Najwyszej

jest bez dziaalnoci, i wyzna musimy, e nasze obecne stano-

wisko jest niebezpieczne. Trzeba energii, olbrzym pónocy krocie

wojska przeciw nam prowadzi, a wiadomo, e chytry ten ga-

binet nietylko wojskiem, ale i czem innem wojuje. Nie hordy

Suwarowa zniszczyy nas, ale rozdwojenie. Moemy powt-
piewa, czy ten gabinet, który podstpami Szwecy osabi,

Turcy do upadku nachyli, tych samych przeciw nam nie

uyje rodków? Bd tu pobudzone wszystkie namitnoci, aby

si nowy u nas wylg nieprzyjaciel. Trzeba dzielnego Rzdu;
nie w licznych osobach, ale w maej ich liczbie szuka go na-

ley. Lecz, jeeli, z jednej strony, dzielnego, z drugiej, liberal-

nego trzeba postpowania; jake wyj z tych dwóch trudnoci?

Trzeba postpowa na zasadach staych; wyrzek je Montes-

quieu; powiedzia, e w cisym tylko rozdziale wadzy w^yko-

nawczej i prawodawczej jest liberalizm; gdzie te dwie wadze
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w jednem s rku, jest despotyzm. Potrzebny wic rozdzia

wadz, i w tym duciu jest uoony projekt Powierzajc wadz
szeciu Ministrom i siódmemu Prezydujcemu, odstpilibymy
od tej zasady. Nie wahabym si powierzy caej wadzy jednej

osobie, gdyby mnie wiey przykad nie odstrcza; nie lkam
si Syllów, lecz przebiegam myl i nie znajduj nikogo. Czy
trzem, czy siedmiu osobom powierzymy wadz, wszystko jedno,

jeli trzy nas maj uciska i siedem to uczyni. Lecz oddajc
wadz monarsz Ministrom, zniesiemy wszelki rozdzia wadz.
Ministrowie, obowizkami Rzdu zajci, mniej Wydziaom swoim
oddani, tylko podpisywa bd podawane im przez zastpców
urzdzenia; radzi i przestrzega wykonania niepodobno. Mini-

strowie spraw wewntrznych i wojny tak s obarczeni pracami,

e, jeeli je sumiennie dopenia bd chcieli, wtpi, aby im

co czasu do narad w Rzdzie pozostao. Bardzo trafnie zapyta
si jeden z kolegów, gdzie zaskarymy Ministra, jeeli le po-

stpi? W takim skadzie Rzdu wszelka niknie kontrola; do-

wodem tego Rada Ministrów za Ksistwa Warszawskiego i za

naszego Królestwa. Jaka gwarancya odpowiedzialnoci, gdy
wadza królewska nie ma w ich rku kontrasygnacyi? Oni s
królem; kolega Morawski powiedzia, e wikszy popiech jest,

gdy ci, co radz, razem wykonywaj. Tam popiech, gdzie de-

cyzya w jednej osobie; im wicej si zbliamy do jednoci, tem
bardziej powiksza si popiech; jeeli wadza caa spocznie

w Radzie Ministrów, nie zyskamy na czasie, lecz wpadniemy
w despotyzm«.

JW. Morawski: wOdpowiadam na zarzuty szanownemu
preopinantowi; rozumiem, e Rzd taki sprystszy, który, nie

odnoszc si do nikogo, sam stanowi; nie ten, co musi zasiga
obcego zdania. Gdyby bya wadza w trzech osobach, myl,
e ani na czasie, ani na dziaaniu nie zyskalibymy, bo tryum-

wirat taki odnosi si musi do Ministrów po kontrasygnacy.

Co si tyczy zaskarenia Ministrów, to do Sejmu naley. Król

móg da oddania go pod sd, lecz i Izbie zostawione byo
to prawo; teraz go sama Izba posiada. Wiksza jest rkojmia
w Ministrze, mianowanym od Narodu, ni od Rzdu; przykady
za z Ministeryów Ksistwa Warszawskiego i Lubeckiego s
niestosowne; tam wybór zalea od Króla, nie od Narodu. Na-

rzekania tylko ludu zniewalaj Króla do zmiany Ministra. Te
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same byy wady Ministeryum Lubeckiego; nigdy Ministrów do

odpowiedzialnoci nie pocigano, tylko dwunastu czonków uznao

postpek Lubeckiego za wystpny. Podan jest rzecz, aby

w Ministeryum w jednym duchu dziaano; ulego wic wza-

jemna Ministrów nietylko szkodliw nie jest, ale potrzebn.

Zreszt projekt cay zasadza si na odpowiedzialnoci Ministrów,

której nie ma w Rzdzie trzech, bo lud zawsze samym czon-

kom Rzdu wszystkie bdy przypiszecc

JW. Rostworowski: ))Wiek, w którym yjemy, jest wiekiem

szybkich i stanowczych wypadków; wszystko dy biegiem

przyspieszonym. Z jednej strony staj ludy, dopominajc[e] si

praw swoich, z drugiej — monarchie, bronice dawnych pre-

rogatyw tronu. Z jednej sia bagnetów, z drugiej sia opinii.

Walka ta midzy rzdzcymi i rzdzonymi byaby ciga,

gdyby nie zosta wynaleziony rodek, czynicy zadosy po-

trzebom i dnociom ogóu, a tym jest karta konstytucyjna.

Wszystkie ludy czuj jej potrzeb, wszystkied do tego

gównego celu. Duch czasu, oparty na dowiadczeniu ubiegych

wieków, wskazuje jeden cel dla wszystkich, w ustaleniu praw

towarzyskich za pomoc konstytucyjnego porzdku.

Rewolucya lipcowa we Francyi dowodzi, e lud, który j
zrobi, zna, e rzd monarchiczno konstytucyjny jest najwa-
ciwszym, kiedy go nie zmieni. Gdy my zastanawiamy si nad

form rzdu, jak w obecnej chwili przyj mamy, nie waham
si wyrzec, i ta bdzie najlepsza, która nas utrzyma przy for

mach konstytucyjnych.

Có nam dobrego Dyktatura przyniosa? Czegó si mamy
po tryumwiracie spodziewa?

Bdmy Rzymianami przez stao i cnoty publiczne, ale

nie zstpujmy ze stanowiska dzisiejszej owiaty. Europa caa
ma na nas zwrócone oczy. Rzdy reprezentacyjne wtedy tylko

zajm si losem naszym, kiedy wiedzie bd, e nie tworzymy

nowych teoryi. W odwrotnym kierunku dziaajc, nie moemy
si od nich spodziewa pomocy. Rzd w jednej osobie, obok

odpowiedzialnoci Ministrów, byby najpodaszy. Ale gdy teraz

ustanawia mamy Rzd tymczasowy, jestem zdania, eby ten

nie z trzech, lecz z piciu by zoonymcc
JW. Zwierkowski : »Kolega Morawski twierdzi, e Izb

Poselska moe odda pod sd Ministrów; to prawo mia i Król.
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Jeeli Rzd bdzie w Radzie Ministrów, któ ich odda pod

sd? któ ich sdzi bdzie? Izba Senatorska, lecz przedsta-

wienie Komisyi musi by uczynione. Minister musi je albo kon-

trasygnowa, albo bdzie do tego upowanionym«.
JW. Roman Sotyk: »Kolega Morawski wniós trudno,

gdyby Minister nie chcia kontrasygnowa«.

JW. Morawski: wOdwouj si do caej Izby, em tego nie

powiedziaa.

JW. Roman Sotyk : »Jeeli tak, to si myl; w takim jednake
przypadku Deputacya Sejmowa rzecz t zaatwiby moga<(.

JW. Morawski: ))W odpowiedzi na gos kolegi Zwierkow-
skiego, odczytam artyku 116 konstytucyi: ))Senat stanowi b-
dzie wzgldem oddania pod sd Senatorów, Ministrów, Naczel-

ników wydziaów rzdowych, Radców stanu i referendarzy,

wykraczajcych w urzdzie, bd na odesanie królewskie lub

Namiestnika, bd na zaskarenie Izby Poselskiej«.

JW. Swidziski : »Kolega Morawski twierdzi, e zbyt jest

dugie postpowanie, gdy Rzd Narodowy odwoywa si musi

do Ministrów; zwracam na to uwag, e Minister ma prawo
zawsze zasiada w Rzdzie, a gdy si toczy rzecz, naleca do

jego wydziau, z obowizku wezwany bdzie; nie masz wic
tej drugiej instancyi, bo w cigu dyskusyi Minister owiadczy,
czy moe podpisa lub nie. Podug projektu, jedna tylko moe
by przewoka, a to wtenczas, kiedy Minister nie chce kontra-

sygnowa i rzecz idzie do Komisyi; inaczej trzebaby chyba da
prawo Ministrom nietylko wykonywania, ale nadto pisania praw
przeciwnych konstytucyi; trzeba wic innej wadzy to zostawi.

Ze Minister odmawia podpisu, nie ma go za co pod sd odda;
co innego jest przestpi prawo, a co innego odmówi podpisu

dla zachowania prawa. Zawsze to Minister powinien uczyni,

kiedy danie Rzdu niezgodne jest z prawem; gdyby za bez

powodu stawia zapory dziaaniom Rzdu, suy Rzdowi prawo
usunicia go z Ministeryum«.

JW. Morawski : ))Nie mam nic przeciw relegacyi Ministra,

gdy ten przez Naród nie jest wybrany, a e Ministrowie tyle

prac obarczeni nie bd, aby w Radzie zasiada nie mogli,

dowodem jest to, e i w Rzdzie trzech takie bd przedmioty,

w których koniecznie Ministrowie bd musieli by wysuchania.
JW. Marszaek: wSmutne postrzeenie, e po piciogodzin-
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nych naradach, nie wiemy jeszcze czy mamy projekt, czy nie.

Zdaje mi si, e najnaglejsz jest rzecz roztrzygn zasad,

któr poddaj pod wotowanie: czy Rzd ma by odoso-
bniony od Ministeryum, czy ma spocz w Radzie
M i n i s t r ó w ?«

JW. Morawski: »Sdz, e taka jest kwestya, czy projekt

ma by przyjtym bez odmiany, lub nie«.

JW. Marszaek: »To prejudykowaoby wypadek przyszych

obrad«.

JW. Klimontowicz: ))Dlatego tak mao rzecz wyjaniona, e
prócz Komisarzy nikt do gosu przypuszczonym nie zosta«.

JW. Marszaek: wKto si' zapisa do projektu, nie straci

prawa mówienia«.

JW. Kaczkowski: wimieniem kolegów Komisarzy owiad-

czam, e na kade zawoanie JW. Klimontowiczi odstpi mu
gosu; glos jego jest nader wany. Jeeli zasada bdzie przy-

jta, ta niech posuy do przyszego projektu, choby nawet

obecnie podany nie utrzyma si«.

JW. uszczewski: wTak mao jeszcze wyjaniona zasada«.

JW. iflarszaek: wTyle ju byo gosów, i zdaje si, e do-

statecznie jest wyjaniona«.

JW. Swidziski: wKonstytucya zostawia JW. Marszakowi

decyzy, kiedy kwestya jest dostatecznie wyjaniona; lecz, je-

eli Marszaek odstpuje od swego prawa, niech przynajmniej

Izba powstaniem zdanie swoje w tej mierze objawia.

JW. Morawski: wwite s prerogatywy Izby, nie mona
tamowa dyskusyi, sucha jest naszym obowizkiem«.

JW. Marszaek: »Lubo prawo mnie suce jest jasne, lubo

zdaniem mojem dyskusya jest ju dostatecznie wyjaniona,

wol si zda jednak na decyzy Izbycc

Tu przez powstanie Izba zadecydowaa zamkni-
cie dyskusyi.

))Wic na mocy sucego mi prawa i woli Izby, poddaj
kwesty pod wotowanie. Wzywam na Asesorów JJWW. e-
leskiego, Faltza, Niesioowskiego i Plicht«.

JW. Sekretarz czyta kwesty, ))czy wadza ma by w rku
wybranego Rzdu, affirmative, czy w rku Ministrów wraz
z Prezydujcym, negative?«
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JW. Biernacki: Naley doda: wMinistrów, przez Sejm obra
si majcych«.

JW. Marszaelc »Jest to kwestya podrzdna«.

JW. Swidziski: wPodobny dodatek byby figur, któr re-

torycznie nazywamy: captatio benevolentiae«.

JW. Biernacki: »Kwestye powinny by z wszelk bezstron-

noci przedstawiane. Gdy wic w pierwszej czci kwestyi

znajduje si wyraz: »wybranym, i w drug-iej powinien by
umieszczony<(.

JW. Marszaek: wPoómy wic kwesty w ten sposób: czy
Rzd ma by odosobniony od Ministrów — affirma-

tive, czy ma by w Radzie Ministrów z Prezyduj-
cym — negative«.

Poczem nastpio wotowanie:

Województwo Krakowskie. PosJowie: JJWW. Teodor l-
ski, neg. Jan hr. Ledóchowski, aff. Ferdynand Walewski, neg. Micha Wa-
lewski, neg. Józef Gostkowski, neg. Jan Bukowski, neg. Jan Szymczykie-

wicz, nieob. Jan Stojowski, nieob. Andrzej Walchnowski, nieob. Stanisaw

Nowakowski, nieobecny.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski, nieob. Wadysaw Sotyk, aff.

Franciszek Jaboski, aff. Olrych Szaniecki: »Jestem za Trójc St nieroz-

dzielna w religii rzymsko-katolickiej, lecz jestem przeciw trójcy w Rz-
dzie obok Sejmu nieustajcego, a zatem — negative«.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Cypryan

Baczyski, aff. Józef hr. Ledóchowski, nieob. Antoni Libiszewski, nieob.

Antoni Suchodolski, aff. Franciszek Sotyk, nieob. Andrzej Deskur, aff.

Roman Sotyk, aff. Konstanty Swidziski, aff. Gustaw hr. Maachowski,

nieobecny.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski, aff. Jan Puszty-

nika, aff. Ignacy eleski, aff. Ludwik empicki, aff. Jan Posturzyski, aff.

Jan Gratkowski, aff.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Teofil Morawski,

neg. Jan Nep. Gliszczyski, neg. Marcin Radoski, neg. Stan. Kaczkowski,

aff. Rafa Pstrokoski, neg. Kazim. Bartochowski, neg. Alojzy Biernacki, neg,

Kantorb. Tymowski, neg. Wlad. hr. Ostrowski, aff. Ignacy Morzkowski,

negative.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz, aff. Antoni Rembowski, aff.

Sebastyan Szymoski nieob. Antoni Jaksiewicz, aff. Stan. Miczyski, neg.

Stefan Zotnicki, nieob. Józef Ziemicki, neg. Ksawery Biedrzycki, negative.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kahkst Moroze-

wicz, aff. Józef Jabonowski, nieob. Ksaw. hr. Niesioowski, aff. Ignacy Biel-

ski, aff. Alojzy hr. Poletyo, aff. Józ. Swirski, nieob. Józ. Chrzanowski, aff.

Tomasz bar. Wyszyski, aff. Józ. Rozenwerth, aff. Feliks Doliski, nieob.
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Deputowani: JJWW. Adam Fritsch, aff. Jan Kuczewski, aff. Pawe
Cieszkowski, aff. Wojciech Wgleski, aff. Andrzej Mazurkiewicz, aff.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski, aff.

Pawe Grbczewski , nieob. Maryan Cissowski , aff. Konstanty Witkowskie

aff. Wincent}^ Chemicki, aff. Stan. Barzykowski, affirmative.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski, nieob. Kajetan Kozow-
ski, neg. Klemens Witkowski, nieob. Wojciech Chobrzyski, aff.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Al. Szyma-
nowski, aff. Konstanty Jezierski, aff. Jan Rostworowski, aff. Szczepan wi-
niarski: »Poniewa nie widz midzy Ministrami ani Dyktatora, ani Lube-

ckiego, neg.«, Stanisaw hr. Jezierski, aff. Jakób Okcki, aff. Antoni Plichta,

aff. Fra. Dbrowski, aff. Ignacy Starzyski, neg. Adam uszczewski, neg.

Rudolf Wieszczycki, aff. Fra. Trzciski, aff. Aug. Subicki, aff. Józ. Kre-

tkowski, neg. Józ. Modliski, affirmative.

Deputowani: JJWW. Józ. Lubowidzki, nieob. Jan Charzewski, aff.

Jakób Piotrowski, aff. Józ. Brinken, aff. Micha Piotrowski, neg. Walenty

Zwierkowski, aff. JC Mo WKs. Konstanty, nieob. Fra. Woowski, aff.

Ksawery Czarnocki, aff. Augustyn Morzkowski, nieob. Wojciech Chodecki,

neg. Antoni Zawadzki, nieob. Walenty Zwa, aff. Wincenty Waszkiewicz,

affirmative.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks Markow-
ski, aff. Ludwik Bieniecki, aff. Fra. Zalewski, aff. Jan hr. Jezierski, aff.

Joachim Lelewel, nieob. Wad. Zawadzki, aff. Ignacy Wyk, aff. Józef hr.

Maachowski, nieob. Teodor Jasieski, affirmative.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski, aff. Feliks Gumowski, neg.

Kalikst Mierzejewski, aff. Micha Dunin Borkowski, nieobecny.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni By-

kowski, aff. Józef hr. Starzeski, aff. Jan Augustowski, aff. Fra. Kisielni-

cki, aff. Kajetan Gawroski, nieob. Wincenty Gawroski, nieob. Jan Flo-

ryanowicz, affirmative.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz, aff. Antoni Kruszew-

ski, aff. Józ. Wiszniewski, nieob. Wincenty Kruszewski, affirmative.

Po obliczeniu gosów byo 73 affirmative, 25 nega-
tive. Wypadek takowy JW. Marszaek Izbie ogosi i posie-

dzenie do dnia nastpnego na godzin 10 zrana zasolwowa,

aby Komisye miay czas zaj si zmianami, proponowanemi

przez JW. Woowskiego.

Wad. hr. Ostrowski, Marszaek.
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Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 27 Sty-
cznia 1831 roku.

Po przeczytaniu listy obecnoci okazali si obecnymi na-

stpujcy:

ZWojewództwa Krakowskiego. Posowie: JW. Teodor l-
ski, Jan Hr. Ledóchowski, Ferdynand Walewski, Józef Gostkowski, Jan

Bukowski, Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JW. Jan Mozalski, Wadysaw Soltyk, Franciszek

Jaboski.
Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JW. Cypryan

Baczyski, Józef Hr. Ledóchowski, Antoni Suchodolski, Franciszek Sotyk,

Andrzej Deskur, Roman Sotyk, Konstanty Swidziski.

Deputowani: JW. Franciszek Chomentowski , Jan Pusztynika,

Ignacy eleski, Ludwik empicki, Jan Posturzyski, Jan Gratkowski.

ZWojewództwa Kaliskiego. Posowie: JW. Teofil Moraw-
ski, Jan Nep. Gliszczyski, Marcin Radoski, Stanisaw Kaczkowski, Rafa
Pstrokoski, Kazimierz Bartochowski, Aloyzy Biernacki, Kantorbery Tymow-
ski, Wadysaw Hr. Ostrowski, Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JW. Ernest Faltz, Sebastyan Szymoski, Antoni Jak-

siewicz, Stanisaw Miczyski, Józef Ziemicki, Xawery Biedrzycki.

ZWojewództwa Lubelskiego. Posowie: JW. Kalixt Mo-
rozewicz, Xawery Hr. Niesioowski , Ignacy Bielski, Alojzy Hr. Poletyo,

Józef Swirski, Józef Chrzanowski, Tomasz baron Wyszyski, Józef Ro-
zenwerth.

Deputowani: JW. Adam Fritsch, Jan Kuczewski, Pawe Cieszkow-

ski, Wojciech Wgleski, Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JW. Jan Turski, Ma-
ryan Cissowski, Konstanty Witkowski, Wincenty Chemicki, Stanisaw Ba-

rzykowski.

Deputowani: JW. Ignacy Dembowski, Kajetan Kozowski, Kle-

mens Witkowski, Wojciech Chobrzyski.
ZW^ojewództwa Mazowieckiego. Posowie: JW. Alexan-

der Szymanowski, Konstanty Jezierski, Jan Rostworowski, Szczepan wi-
niarski, Stanisaw Hr. Jezierski, Jakób Okcki, Antoni Phchta, Franciszek

Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski, Rudolf Wieszczycki,

Franciszek Trzciski, Augustyn Subicki, Józef Kretkowski, Józ. Modliski.

Deputowani: JW. Jakób Piotrowski, Józef Brinken, Micha Pio-

trowski, Walenty Zwierkowski, Franciszek Woowski, Xawery Czarnocki,

[Augustyn Morzkowski], Wojciech Chodecki, Antoni Zawadzki, Walenty
wan, Wincenty Waszkiewicz.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JW. Fehx Mar-
kowski, Ludwik Bieniecki, Franciszek Zalewski, Jan Hr. Jezierski, Wady-
saw Zawadzki, Ignacy Wyk, Teodor Jasieski.

Deputowani: JW. Franciszek Obniski.
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Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JW. Antoni

Bykowski, Józef Hr. Starzeski, Jan Augustowski, Franciszek Kisielnicki,

Wincenty Gawroski, Jan Floryanowicz.

Deputowani: JW. Jakób Klimontowicz, Józef Wiszniewski, Win-
centy Kruszewski.

JW. Marszaek: ))Mam honor przedstawi Izbie nadesane
mi przez niektórych czonków usprawiedliwienia ich nieobe-

cnoci. JJWW. Stojowski i Nowakowski przysali kady
wiadectwo lekarza. JW. Zotnicki da urlopu z powodu
saboci ony. JW. Chrzanowski przysa wiadectwo sa-

boci. JW. Grbczewski zosta wezwany do opatrzenia w y-
wnoci twierdzy Modlina«.

JW. Wyk: wProsz JW. Marszaka o przekonanie si, czy

s wszyscy Komisarze, a jeeli ich brakuje, o wezwanie na ich

miejsce zastpców«.

JW. Sekretarz sprawdzi list Komisarzy, a JW. Wyk
zasiad, jako zastpca Komisarza.

JW. Marszaek: ))Po kilkogodzinnych naradach wczorajszych

wanego dopilimy celu przez przyjcie gównej przyszego

rzdu zasady, przez stanowcze uznanie potrzeby odosobnienia

wadzy najwyszej od wadzy wykonawczej; dzi ju nas tylko

zajmowa bdzie skad pierwszej, jej rozcigo i ograniczenie.

Wszake pamitajmy, e projekt jeszcze w Senacie, jeszcze

moe w poczonych Izbach roztrz[s]any bdzie, nim si w prawo

zamieni, nim stanie Rzd dzielny, sprysty, jakiego rewolu-

cya i groce okolicznoci wymagaj. Niechaj wic kady z nas

ma na pierwszym wzgldzie konieczno oszczdzenia czasu.

Trzymajmy si cile w dyskusyi porzdku i jednoci, i nie

odstpujmy od przedstawionego wniosku, dopóki rozstrzygni-

tym nie zostanie. Chwile s drogie i wszystkie s Ojczyzny

naszej wasnoci; nie powicajmy ich prónej wymowie, lecz

rzeczy publicznej; mówmy krótko, a zarzuty, przeciw zdaniom

naszym czynione, zbijajmy raczej gromadnie, jak pojedynczo,

a przekonania nasze objawiajmy raczej ustnie, jak na pimie,

przez co i prawu dogodzimy, jedynie Komisyom tej wolnoci

dozwalajcemu, i na czasie zyskamy. Jest to prawda, stwier-

dzona dowiadczeniem reprezentacyjnych narad, i pomniejsza

si przez to liczba mówców, lecz si powiksza ilo sucha-

czy, trafnie i bezstronnie o przedmiocie dyskusyi sdzi mog-
cych. Gdy Komisye, korzystajc ze wiatych poczynionych uwag
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w gosach waszych, szanowni Reprezentanci, porobili zmiany

w projekcie, wczoraj wam przedstawionym, przystpimy do

odczytania takowego, a potem zaraz szczegóowo rozbiera go

bdziemy«.

JW. Posturzyski: wCaodzienna wczorajsza dyskusya po-

woduje mnie do niektórych uwag. Uprzedzam, e miaem za-

miar podania w tym wzgldzie wniosku na pimie, lecz prze-

konaem si, e prawo jest dostatecznem. Nie trzeba tego do-

wodzi, e w kadym rzdzie konstytucyjnym opozycya jest

koniecznie potrzebn. Opozycya zwykle wystpuje przeciw rz-
dowi, ten zlany jest u nas w Sejm, pocztkowanie praw jest

dzi w Izbach, ukadanie projektów — w Komisyach. Trzeba

wic w Izbie szuka opozycyi, lecz wczoraj zawarta ona bya
tylko w obrbie Komisyi, jak gdyby czonkowie Izby nie mo-

gli trafi na myl równi szczliw, jak Komisarze. Gdy nie

mamy przepisów nowych, trzyma si nam naley statutu orga-

nicznego. Znajduj tam okrelone przywileje Komisarzy. Przy-

znany im jest pierwszy gos i przymówienie si po zamkni-
ciu dyskusyi, lecz niema mowy, aby im wolno byo przeplata

innych Czonków gosy«,

JW. Marszaek: » Wniosek JW. Posturzyriskiego jest zgo-

dny z przepisami prawa; sdz, i najlepiej bdzie, gdy tu od-

czytam artykuy statutu organicznego dla Izb z dnia 1 grudnia

1815 r. Art. 132 tak brzmi: ))Po gosach czonków Rady
Stanu zabiera gos bd czonki Komisyi, nako-
niec dawane by mog gosy p r ze z Prezy d uj cego
lub Marszaka kademu czonkowi Izby z warun-
kiem atoli, i jedynie czonkowi Rady Stanu i czon-
kom Komisyi wolno bdzie mowy czyta, a innym
tylko si z pamici do projektu przymawia«.

Jeelimy odstpili od tego przepisu prawa, zwyczaj da-

wnych Sejmów w czci nas usprawiedliwia, lecz odtd cile
si go trzyma bdziemy.

Inny artyku, oznaczajcy przywileje Komisarzy, jest

135, brzmi on: wSkoro Prezydujcy, lub Marszaek
uzna, i rzecz jest dostatecznie wyjanion, zam-
knie dyskusy i projektdo kreskowania poda. Przed
zamkniciem dyskusyi wysuchanymi jeszcze by
Dyaryusz. 19
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powinni czonki Rady Stanu i czonki Komisy i,

jeeli teg"o pragn«.
Odtd wic cile stosownie do tych przepisów postpo-

wa bdziemy^.

JW. Józef Starzeski: wPoniewa my zapisalimy si jeszcze

wczoraj do gosu, przeto susznie domaga si moemy tej

samej wolnoci czytania z pisma, jaka bya wczoraj «.

JW. Zwierkowski : wKomisye, zaszczycone waszem zaufa-

niem, nie miay nigdy na celu odejmowa czonkom tej Izby

wolnoci mówienia, lecz widz, e Czonki chc nas w aw-
kach Ministrów posadzi. Zrzekamy si raczej gosu, nibymy
mieli na podobny zarzut zasuy«.

JW. Tymowski: ))Czytano tu rozdzielonych po Komisyach

zastpców, lecz ja powtarzam, e nie uznaj tego podziau, bo

nie byem do niego wezwany«.

JW. i^lorozewlcz : »Przed przystpieniem do waciwego
przedmiotu posiedzenia, skadane by maj wnioski u laski.

Przedstawiam wic tu adres Gwardyi Narodowej do Sejmu«.

Marszalek: « Adres ten odesa naley do Komisyi«.

f. Jan hr. Ledóchowski : wNie zdaje mi si waciwy zarzut

kolegi Posturzyskiego, jakoby Komisarze zabierali gosy Czon-

kom. Któ tu wzbrania gosu? Dyskusya trwaa, ale kolega

nie moe da, aby Komisarze tracili prawo waciwe«,
JW. empickI : -Dawniej pocztkowanie byo przy Radzie

Stanu, dzi jest w Komisyach. Komisarze wic maj podw^ójny

obowizek do dopenienia; swój waciwy i dawniej Radzie

Stanu sucy, i dlatego moe czciej zabieraj gos«.

JW. Jasieski: » Wczoraj, podobnie jak dzi, JW. Tymowski
wniós, e nie uznaje podziau zastpców. Upraszam przeto

JW. Marszaka, aby raczy niezgody te zaatwi, aby nadal

kolega Tymowski nie zabiera daremnie czasu«.

JW. Tymowski: wUczyni to«.

JW. Biernacki: »Rzecz publiczna nie zyskaaby na utru-

dnieniu zabierania gosów. Komisarze nie przestaj by czon-

kami Izby. Artykuy, przytoczone przez JW. Marszaka, nie cie-

niaj wolnoci mówienia Komisarzom, i owszem, rozszerzaj

j. Lecz art. 135 zawiera przywilej szkodliwy, sucy prezy-

dujcemu w Izbie; juemy si z nim wczoraj rozstali, bo Izba

gosowaa wzgldem zamknicia dyskusyi. Nie powoduje mnie



— 291 —

do tej uwagi mio wasna, lecz jedynie dobro i interes ogóu.

Co do zabierania gosów, monaby rodek zachowa. Niech

kady mówi z kolei, jak si zapisa: niech jednak bdzie prze-

pis, e w jednej materyi raz tylko, lub dwa jednemu Czonkowi

mówn jest wolno. Nadto potrzebn jest nader rzecz, aby Mar-

szaek zapisywa, kto za projektem, a kto przeciw niemu chce

mówiK.
JW. Marszaek: » Wnioski te s nader wane, lecz musz

by do laski na pimie podane; nikt za nie zaprzecza, e Ko-

misarze nie trac praw, wszystkim Posom sucych^.
JW. Wyk: »Komisarze osobno kadego oponenta refutuj;

dawniej czonkowie Rady Stanu zbierali wszystkie zarzuty

i razem na kilka gosów odpowiadali; i teraz tak postpujmy,

a nie bdzie si zdawao, e zanadto mówimy«.

JW. Szaniecki : wJedna zmiana pociga za sob drug. Zmie-

nilimy statut organiczny, nadajc Izbom inicyatyw; Komisye

wic zabray miejsce Rady Stanu, a Izba stracia opozycy, bo

Komisarze wasne przedstawiaj projekta, wasny swój popie-

raj interes. Nie kady z czonków Izby ma talent improwi-

zowania; nie mona wic broni czytania gosów, w domu
spisanych«.

JW. Swidziski: wKomisarze, odpowiadajcy na zarzuty, naj-

chtniej uwagi swoje razem przedstaw^ia bd, ale, jako czon-

kowie Izby, mog mie prawo do mówienia w cigu dyskusyi.

Co si za tyczy czytania z pisma przy wnoszeniu tylko pro-

jektów, korzystaj ze swego przywileju«.

JW. Jasieski : wProsz o zamknicie dyskusyi. Rozpra-

wiamy o rzeczach mao znaczcych, jakby wród najwikszego

pokoju, gdy tymczasem rzeczy wikszej wagi czekaj dyskusyia.

Gosy daj si sysze za czytaniem z pisma.

JW. Fi^arszaek : ))0d prawa odstpi nie mog, kiedy to

istnieje co do porzdku mówienia Komisarzy, musi istnie i co

do czytania«.

JW. Trzciski : ))Takemy zaczli, tak powinnimy i koczy;
prosimy o wotowanie co do mówienia z pisma«.

JW. Jan hr. Ledochowski ; »Naduycie prawa nie jest pra-

wem do porzdku«.

JW. winiarski; wPrawo dawania gosów suy Marsza-

kowi. Lubo omioletnie posowanie dao nam wpraw obejcia

19*
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si bez pisma, niektórzy jednak z Czonków nie mog si atwo
wyraa, musz szuka pomocy«.

JW. Chomentowski ; »Gwacenie ustawy nie jest jej zmian,

korzy zmiany wcale nie jest widoczna i owszem narazili-

bymy si tylko na strat czasu, bobymy mieli narzucone pi-

sma pijarskie, akademickie, klubowe i t. p.((.

JW. Roman Sotyk: » Zapewne wszystkich nas zapala naj-

gortsza mio Ojczyzny; aby doj do celu mona uy
rozmaitych rodków; wnosz przeto, aby oponenci, którzy

sprawiedliwie domagaj si tego, mogli uywa pomocy pisma.

Prosz, teraz odstpmy od dyskusyi, a przystpmy do projektu«.

JW. Ignacy Starzyski. wNie mam pretensyi do wymowy,
moe si kiedy niewymownie odzywam, mówi jednak, jak

prawy Polak. Jeeli kraj w bezkrólewiu, to i konstytucya prze-

staje by zachowywan; wszake, zrucajc z tronu Mikoaja,

przekroczylimy prawo. Dlaczegó sami tylko Komisarze mó-

wienie z pisma bior w monopolium? Dzisiejszy projekt jest

wany, kady to czuje, przeto dam, by mówi z pisma«.

JW. Woowski: »Nie chc mówi przeciwko projektowi Ko-

misyów, lecz tylko zapyta si, czy te dwa projekta maj by
poczone, czy rozczone, bo to od Izby zaley; zerwalibymy

waciwy porzdek, gdybymy wprzód nie rozbierali projektu

wstpnego, nim do dyskusyi waciwego przystpimy«.

JW. Marszaek: wKolega Woowski chce tylko zda raport

o wczorajszej pracy Komisyi wzgldem poczenia lub roz-
czenia tych dwóch projektów. Odczytajmy wic naprzód projekt

JW. Woowskiego, przez Komisye przyjty«.

JW. Sekretarz czyta:

»rzba Senatorska i Izba Poselska, stosownie do przedsta-

wionego im przez Komisye Sejmowe projektu i po wysuchaniu

tyche Komisyi, zwaywszy, i wskutek uchway sejmowej, na

d. 25 stycznia r. b. w poczonych Izbach zapadej, stosunki

polityczne z Cesarzem rosyjskim zerwane zostay, uchwaliy

i uchwalaj, co nastpuje:

Art. I. Tytu I. i rozdzia II. tytuu III ustawy konstytu-

cyjnej Królestwa Polskiego, oraz majce z nimi zwizek prze-

pisy, statutami organicznymi i innemi prawami i postanowie-

niami objte, niemniej art. 108, co si tycze ksit z krwi

cesarsko-królewskiej, uznaj si odtd za nieobowizujce.
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Art. 2. Wszelkie inne przepisy teje ustawy konstytucyj-

nej utrzymuj si w swej nienaruszonej mocy, o ile przez

uchwa niniejszego Sejmu nadzwyczajnego [zmienionymi] lub

uchylonymi nie byy i jeszcze [zmienionymi] lub uchylonymi

nie zostan«,

JW. widziski : »Na dyskusyi projektu wystpnego Komisye

uradziy, aby ten wstp by osobnym projektem, tylko ja i ko-

lega Woowski bylimy przeciwnego zdania, lecz wikszo
Komisyi powinna swoje zdanie otworzy, a my, mniejszo, nie

mamy prawa do do tego((.

JW. Marszaek: wMnie si zdaje, e to jest ten sam skutek«.

JW. Woowski czyta : wPrzewietna Izbo Poselska! Czuj
by moim obowizkiem zda przedewszystkiem przewietnej

Izbie raport o skutku, jaki wzio odesanie do Komisyów sej-

mowych mocyi, przezemnie w dniu wczorajszym wniesionej.

Uczynione mi zostay trzy zarzuty: pierwszy, i przedmiotu tak

stanowczego, jak uznanie za nieobowizujce caych rozdziaów

i tytuów ustawy konstytucyjnej, nie mona czy z projektem

o ustanowienie Rzdu czasowego, a to tem mniej, kiedy jedna

materya z drug nie jest w cisym zwizku; po wtóre, e za

powód tej cznej decyzyi bra nie wypada uchway Izb po-
czonych, w d. 25 b. m. i r. zapadej, kiedy [Komisye jeszcze

przed t uchwa projekt wygotoway: potrze cie, e w^a-

ciwe miejsce uchylenia rónych, teraniejszemu stanowi rzeczy

przeciwnych, przepisów konstytucyjnych, byoby na kocu Sejmu,

kiedyby przedsiwzi potrzeba rewizy caej ustawy konsty-

tucyjnej. Co do pierwszego, odpowiedziaem, i pocz**nie

artykuów, mocy moj objtych, z projektem jest najwaciwsze,

a nawet zdaje mi si by koniecznem, bo [kiedy] podug art. 35

konstytucyi rzd by w osobie Króla, a Król ten i jego dy-

nastya za odpadajcych od korony uznanymi zostali, logiczny

wic porzdek wskazuje, eby przed zaprowadzeniem nowego
Rzdu, miejsce dawniejszego zaj majcego, wprzód oznaczy,

jakie skutki zniesienie tego dawniejszego Rzdu za sob po-

cigno, czyli w jakim stanie nowy Rzd odbiera zasadnicz

ustaw, majc suy za norm jego postpowania; przecie,

co nie jest uchylonem, to jeszcze istnieje, wic np. podug
art. 8 konstytucyi nie byby mocen adnego z posów do mo-

carstw zagranicznych wysya, bo by mu susznie zarzuci
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mogy te mocarstwa, e artyku ten nie uchylony, podug któ-

rego stosunki polityki zewntrznej naszego Królestwa s czne
z Cesarstwem Rosyjskiem. Co do drugiego. Nie idzie tu

o epok, kiedy Komisye projekt uoyy, e to nastpio przed

uchwa sejmow z d. 25 stycznia r. h., lecz o dat uchway
teraniejszej, e ta zapadnie nie przed, ale po uchwale, uzna-

jcej tron za wakujcy. Co do trzeciego nakoniec zarzutu:

przy kocu nawet Sejmu teraniejszego nie bdzie czasu, ani

[bdzie] miejsce ostatecznej rewizyi caej konstytucyi; powiem

wicej, mandat nasz nawet byby niedostateczny do uskute-

cznienia tak stanowczego dziea, gdy teraniejsza Izba Poselska

z prawomocnego mandatu pooeniem okolicznoci, adnej zwoki
niecierpicem, usprawiedliwi moe uchylenie tych lub innych

artykuów konstytucyi, które obok zmiany dynastyi i odmien-

nego zupenie stanu rzeczy osta si nie mog; wreszcie mo-

eby t rewizy konstytucyi ten sam los spotka, co za byego
Rzdu, przedstawienie Sejmowi budetu lub uoenie statutu

organicznego dla sdow^nictwa; tymczasem za naglce jest

stanowcze wyrzeczenie, które artykuy konstytucyi za obowi-

zujce, a które za nieobowizujce uwaa mamy, jak tego

bardzo susznie na dniu wczorajszym domaga si JW. Minister

sprawiedliwoci. Przeoenie takowe, z strony mojej Komisyom
uczynione, wikszoci gosów ten tylko otrzymao skutek, i
Komisye, obstajc przy rozczeniu projektów, postanowiy na-

tychmiast uoy projekt wzgldem wypywajcych z uchway
sejmowej pod d. 25 b. m. zmian ustawy konstytucyjnej, który

ju rozdrukowany i rozdany ma by zaraz po rozstrzygnieniu

projektu o Rzdzie pod rozwag przewietnej Izby wniesiony^

dla czego wstrzymuj si równie z uwagami mojemi wzgldem
odmian i opuszcze, jakie zdawao si Komisyom, i uczyni

naley w projekcie, przezemnie podanyma.

JW. Marszalek: ))Mam honor zwróci na to uwag Izby,

e teraz nie bdziemy si naradza nad szczegóowymi arty-

kuami, ale tylko nad tern, czy wniosek JW. Woowskiego ma
by zczony z projektem, lub oddzielony ?«

JW. Roman Sotyk: wZgadzam si ze zdaniem kolegi WV
owskiego i dodane przez niego artykuy do projektu uwaam
za potrzebne. Rozumiem, e ju powinnimy by spokojnymi,

kiedy zniesienia wymagajce artykuy konstytucyi ju s znie-
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sione, a reszta nietykalnie zachowan; spodziewam si nawet

e bdzie wyznaczona deputacya, nie do uoenia nowej, ale

do zrobienia odmian w dawnej konstytucyi. Teraz za wnosz,

abymy przystpili do dalszego rozbioru projektu«.

JW. widzirtski : wKiedy ju mówiii ci, co byli za pocze-

niem obu projektów, niech teraz mówi ci, co s za rozdzie-

leniem «.

JW. Zwlerkowski: »Komisye, rozbierajc projekt JW. Wo-
owskiego, miay to na uwadze, e w artykule czwartym moe nie

s objte wszystkie artykuy konstytucyi, któreby naleao
usun, dlatego zgodziy si na rozczenie tych dwóch pro-

jektów".

JW. Posturzyski : wPrzedmiotem obecnych narad naszych

jest ustanowienie Rzdu, majcego zastpi wadz królewsk,

przez rewoucy obalon; atrybucye tej wadzy s okrelone

w konstytucyi; chodzi wic o to tylko, komu t wadz na czas

bezkrólewia powierzy mamy, i jakie teje wadzy ograniczenia

obecne nasze pooenie poczyni doradza: oto jest zagadnienie,

którego rozwizanie projekt, teraz dyskutowany, jedynie powi-

nien mie na celu; z tem zagadnieniem nie powinny by -
czone kwestye, jakie s wady naszej konstytucyi i jak j po-

prawi naley; przejrzenie konstytucyi, udoskonalenie jej, lub

uchwalenie nowej powinno by przedmiotem osobnego pro-

jektu, którego uoenie i zamienienie w prawo zasadnicze moe
przechodzi bdzie nasze mandaty. Obawa niektórych CzTonków,

e, jeli teraz nie wykrelimy z konstytucyi tytuów, mówicych
o poczeniu Królestwa z Cesarstwem i atrybucyach Cesarzowi,

jako Królowi, sucych, tedy nieprzyjaciele nasi mog si do

nich odwoywa, nie zdaje si by ani dvjsy zasadn, ani pro-

ponowanym rodkiem zaspokojon; rewolucya bowiem, pod-

niesiona przeciw Królowi, obalia de facto cay Rzd królewski;

Naród ogosi swoje denia do niepodlegoci; Sejm, zapobie-

gajc anarchii, stanowi Rzd tymczasowy. Polacy zatem nie

bd si odwoywa do tytuów konstytucyi, wicych Króle-

stwo z Cesarstwem, bo sami z sob byliby sprzeczni; obcym
za odwoywania si do nich nie zabronimy i wtenczas, kiedy

te tytuy z konstytucyi wykrelimy; skutek bowiem tego wszyst-

kiego zaley od rozwizania wielkiej kwestyi politycznej o na-

szej niepodlegoci; u samyche sejmujcych róne mog by
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i s zdania o monoci przerabiania konstytucji; wmieszanie

zatem tej kwestyi do projektu o Rzdzie moe g-o narazi na

upadek, przez co nie zaradzimy nagoci ustanowienia Rzdu,
a ta jedna pobudka powinna przeway za rozczeniem tych

dwóch, z natury rzeczy oddzielnych materyi«.

JW. Kiimontowicz: ))Kady czowiek, przystpujcy do ja-

kiego dziea przyjmuje pewn zasad, podug której postpo-

wa zamierza; my, gdy dzi mamy stanowi popraw rzdu,

take jak zasad do tego przyj powinnimy; inaczej bowiem
porzdnie postpowa nie potrafimy. Trzebaby najpierwej wyrzec,

czy konstytucya egzystuje, lub nie, albo te wprzód konstytucy

poprawi i dopiero podug niej Rzd ustanowi; taki przykad

mamy we Fraiicyi: wprzód zmieniono konstytucy, dopiero

potem zaproszono na tron Filipa. Nareszcie projekt podany

wiele ma wad«.

JW. Faitz: wZdaniem mojem, przedstawione dwa projekta

winny by koniecznie poczone, bo projekt, podany nam od

Komisyi, jest niedostateczny; wadza królewska podug niego

ma by w Rzdzie Narodowym z ograniczeniami, w projekcie

wskazanemi. Trzeba tu wyranie wyrzec, e konstytucya egzy-

stuje, o ile nie jest lub nie bdzie zmienion. Gdy tego nie

wyrzeczemy, wadza rzdzca sab bdzie miaa podstawa.

JW. Morozewicz: wNie idzie tu o odmiany w konstytucyi,

jakieby naleao poczyni, ale o wysowienie tego, co si ju
stao. Projekt kolegi Woowskiego jest tylko obszerniejszym—
uchway, w obu Izbach zapadej, która usuna wadz kró-

lewsk. Art. 8 i 9 konstytucyi, zastrzegajce zaleno bytu na-

szego politycznego od Rosyi, winny by wyranie usunite,

aby nieprzyjacioom naszym nie da nawet pozoru odwoy-
wania si do nich. Co do zarzutu JW. Posturzyskiego, e
w zwizku z lem wysowieniem wypadaoby jeszcze inne ar-

tykuy usun, dosy bdzie przypomnie, e wzgldem nie-

których, jako to: mówicych o sankcyi i inicyatywie praw, szcze-

góowe uchway ju dawniej zauady. Uczynilimy to na mocy
prawa wszechwadnoci Narodu, dcego do niepodlegoci.

Artykuy wniesione przez JW. Woowskiego powinny by jak

najprdzej uchwalone i ogoszone«.

JW. Mazurkiewicz: wLubo przekonany jestem, e te dwa
projekta rozczone by winny, przyzna jednak musz, i
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w wielu punktach s z sob w zwizku. Monaby do pierw-

P szego artykuu projektu o Rzdzie doda, e Rzdowi Narodo-

wemu powierza si wadza królewsko-konstytucyjna, o ile ta

nie sprzeciwia si obecnemu porzdkowi rzeczy i uchwaom
teraz zapadym. Projekt za JW. Woowskiego monaby do

dalszego przejrzenia odesa«.

JW. Jaboski : wPoczenie dwóch tych projektów jest nie-

»zbdnem, drugi wynika z pierwszego. Projekt JW. Woow-
skiego dzi usunity przyjdzie póniej pod rozwag Izby, a roz-

bieranie go po ustanowieniu Rzdu bdzie przeciwne porzd-

kowi«.

JW. Swidziskl : ))Poprzednie gosy, a mianowicie kolegi

Morozewicza, przewiadczyy nas o potrzebie wyrzeczenia w pra-

wie, comy zdziaali w czynie. To nam przedewszystkiem uczy-

ni naley. Nie moemy przystpowa do projektu o Rzdzie
dopóki nie zaprowadzimy harmonii midzy konstytucj, a tem,

comy dotd wyrzekli. Jeli nie mona poczy tych dwóch
projektów, trzeba w^przód odda pod rozbiór wniosek JW. Wo-
owskiego. Potrzebniejsze jest daleko wyrzeczenie, e reszta

konstytucyi istnieje, ni, e cz jej upada. Dzi nawet kolega

Starzyski chcia nas w anarchi wprowadzi, na tej zasadzie,

e praw nie ma, e nam wszystko wolno. dam wic, aby

Izba rozstrzygna o poczeniu lub rozczeniu tych dwóch
projektowa.

W. Marszaek: »Zdaje si, e ta materya dostatecznie wy-

janiona, podaj przeto pod decyzy Izby nastpujc kwesty:
Czy te dwa projekta maj jedno prawo stanowi—
affirmative. Czy osobno byrozbierane— negatiyecc

Nastpio gosowanie.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor
lski: «Poniewa prawa te maj z sob zwizek«, aff. Jan hr. Ledo-

chowski, aff. Ferdynand Walewski, aff. Micha Walewski, aff. Józef Gost-

kowski, affir. Jan Bukowski, affir. Jan Szymczykiewicz : »Dla zwizku
praw«, aff.

Deputowani: JJWW. Jan Mozaiski, aff. Wadysaw Sot3k, aff.

Franciszek Jaboski, aff. Jan Olrych Szaniecki, neg.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski, aff. Józef hr. Ledochowski, aff. Antoni Suchodolski, aff.

Friinciszek Sotyk: » Poniewa to s odrbne przedmiotj-a, neg. Andrzej

Deskur, aff. Roman Sotyk, aff. Konstanty Swidziski aff.
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Deputowani: JJWW. Franciszek Choraentowski, aff. Jan Pu-

sztynika, aff. Ignacy eleski, aff. Ludwik empicki, aff. Jan Posturzyski,.

neg. Jan Gratkowski aff.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Teofil Mo-

rawski: »Co si tymczasowo stanowi, nie moe by czne z tern, co ma
trwa wiecznie, jak nasze zerwanie z Rosy«, neg. Marcin Radoski

:

»Z tego samego powodu«, negat. Jan Nep. Gliszczyski, neg. Rafa Pstro-

koski, neg. Kazimierz Bartochowski, neg. Alojzy Biernacki: »Oddalenie

dynastyi od tronu i wszystko, co z tern ma zwizek, jest nadto wanem,
ab}' to czy z innem prawem* , neg. Kantorbery Tymowski, neg. Wady-
saw hr. Ostrowski: »Z powyszych powodów*, neg. Ignacy Morzkowski,

negative.

Deputowani: JJWW. Ernest FaUz, aff. Antoni Rembowski, aff.

Sebastyan Szymoski, neg. Antoni Jaksiewicz, neg. Stanisaw Miczyski,

aff. Józef Ziemicki, neg. Ksawery Biedrzycki, neg.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJW^W. Kalikst Mo-

rozewicz aff. Ksawery hr. Niesioowski, aff. Ignacy Bielski, afi. Alojzy hr.

Poletyo, aff. Józef wirski, aff. Józef Chrzanowski, aff. Tomasz br. Wy-
szyski, aff. Józef Rozenwerth, aff.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch, aff. Jan Kuczewski, neg,

Pawe Cieszkowski, aff. Wojciech Wgleski, affir. Andrzej Mazurkiewicz,

negative.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski, neg.

Konstanty Witkowski, neg. Wincenty Chemicki, aff. Stanisaw Barzy-

kowski, neg.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski: »Nie mona do
czsto powtarza odpadnicie od tronu Cara rosyjskiego«, aff. Kajetan Ko-

zowski, neg. Klemens Witkowski, aff. Wojciech Chobrzyski. neg.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski, aff. Konstanty Jezierski, neg. Jan Rostworowski,

neg. Szczepan winiarski: »Projekt do rozpoznania przychodzcy, jest

w cigu sesyi przedstawiony, nie mogc wic sdzi, czy zmian nie bdzie

potrzebowa«, neg. Stanisaw hr. Jezierski, neg. Jakób Okcki aff. Antoni

Plichta, neg. Franciszek Dbrowski, neg. Ignacy Starzyski, neg. Adam
uszczewski, aff. Rudolf Wieszczycki, neg. Franciszek Trzciski, neg. Au-
gustyn Subicki, aff. Józef Kretkowski, neg. Józef Modliski aff.

Deputowani: JJWW. Józef Charzewski, neg. Jakób Piotrowski,

neg. Jozef Brinken, neg. Micha Pioti^owski, aff. Walenty Zwierkowski:

»Z powodów wyuszczonych«, neg. Franciszek W^oov/ski, aff. Ksawery
Czarnocki, aff. Augustyn Morzkowski, neg. Wojciech Chodecki, neg. Antoni

Zawadzki, neg. Walenty Zwa, neg. Wincenty Waszkiewicz, aff.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks Mar-
kowski, aff. Ludwik Bieniecki, aff. Franciszek Zalewski, neg. Wadysaw
Zawadzki, aff. Ignacy Wyk, aff. Józef hr. Maachowski, aff. Teodor Ja-

sieski aff.

Deputowani: JW. Franciszek Obniski.
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Województwo Augustowskie. Posowie; JJWW. An-

toni Bykowski, aff. Józef hr. Starzeski, aff. Jan Augustowski, aff. Win-

centy Gawroski, neg. Jan Floryanowicz, neg.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz, aff. Józef Wiszniew-

ski, aff. Wincenty Kruszewski, neg.

iW. Marszaek: ))Po obliczeniu wotów okazao si, e 59

byo za poczeniem projektu, a 49 za rozczeniem;
dwa te wic projekta bd jedn cao skaday. Zdaje mi si,

e do wstpu kolegi Woowskiego po wyrazach: ))zerwane

zostay« doda trzeba: ))i przekonawszy si o potrze-

bie p osta o wie n i a Rzdu tymczaso wego, uchwaliy

i uchwalaj, co nastpuje«:

JW. Woowski : ))Poniewa Izba zgodzia si na poczenie

moich dodatkowych artykuów z prawem o Rzdzie, musz tu

przedstawi Izbie szczegóowo, jakim zmianom uleg mój pro-

jekt w Komisyach, a naprzód co do wstpu: W miejsce pro-

jektowanych przezemnie wyrazów: »Mikoaj I. i jego na-

stpcy Cesarze rosyjscy za odpadajcych od prawa
do korony polskiej uznanymi zostali«. Komisye na-

stpujce umieciy wyraenie : »s t o s u n k i polityczne z Ce-

sarzem rosyjskim zerwane zostay«.
Zaszed bowiem zarzut w Komisyach, e w uchwale sej-

mowej z dn. 25 b. m. m. i r. niema mowy o odpadnicia dy-

nastyi. Wyranie tam wprawdzie niema usunicia od tronu

i dlatego nie moemy cytowa uchway, lecz mówic: »w sku-

tek uchway«, nie miniemy si z myl teje uchway, bo

mono obrania nowego króla pociga koniecznie za sob
zrucenie dawnego«.

JW. Konstanty Witkowski: wUchwaa, zapada w d. 25 sty-

cznia, bya tylko prost decyzy, jednomylnem wynurzeniem

uczu, nie za projektem do prawa, przez Komisye podanym.

Art. 1 powinien wyrzec wyranie wzgldem usunicia dynastyi;

zdaje mi si jednak, e tak poczy si nie dadz i Komi-
sye powinny je zczy; z tego powodu naleaoby solwowa
sessy«.

JW. Marszaek: ))Mnie si zdaje, e, lubo projekta te od-

dzielnie zredagowane, w takim jednak s midzy sob zwizku, e
atwo poczone by mog, i nie potrzeba ich do Komisyi po
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now redakcy odsya. [JW. Woowski odczyta tu swój wstp
pierwiastkowy]. Pytam si Izby, czy ten wstp przyjmuje ?«

JW. Roman Sotyk: wMniemam, e akt tak wany, tak uro-

czysty, winien by jak najwyraniej uoony i lepiej, eby by
nieco przeduony, anieli niedosy wyraony«.

JW. Wyk: »Szanujc kadego opini, sdz by obowiz-
kiem Reprezentanta, chociaby jego zdanie byo sprzeczne z po-

pularnoci, otwarcie je wyjawi, bo ze cierania si zda pra-

wdziwe wiato wytryska; wedug mego pojmowania godnoci
Reprezentanta, tene winien by konsekwentnym w swych czy-

nach, winien si przej traktatami politycznymi, byt kraju

upewniajcymi, i z nich wyprowadzi gruntown istnienia na-

szego i rewolucyi naszej obron. Traktat wiedeski 1815 r.

zapewni istnienie teraniejszemu Królestwu Polskiemu; byo,

ono jedynie przez konstytucy poczone z Imperium Rosyjskiem

posiadao i miao zapewnione t konstytucy swoje swobody,

swoj form Rzdu, swoje prawa, swoje wojsko, swoje granice;

wypywa std, e jedynie jedno bero nas czyo, lecz insty-

tucye nas rozdzielay; dlatego to publicyci europejscy s tego

zdania, e nawet Cesarz rosyjski, jako Cesarz, z w^ojskiem ro-

syjskiem nie ma prawa miesza si w nasze sprawy i tylko

jako Król polski, bez pomocy wojsk rosyjskich, moe z nami

si porozumie; w razie uycia wojsk rosyjskich zrywaby sy-

stem nieinterwencyi, uznawany przez pi dworów europej-

skich; suszne mielimy powody powsta przeciwko naduyciom
i doznawanym uciskom, przeciw zerwaniu przez Króla przy-

mierza, czcego nas z nim. Niepodlego, wywodzona z trak-

tatu wiedeskiego, a któr Sd nasz Sejmowy w sprawie obwi-

nionych o zbrodni stanu tak godnie umia utrzyma, wspara
kroki nasze. Silniemy przemówili, e mamy mskie przedsi-

wzicie broni tej niepodlegoci, a na onegdajszej pamitnej

sessyi w Izbach poczonych, zagroeni odezw feldmarszaka

Dybicza, e wchodzi z orem w rku w nasze granice, ogo-

silimy publicznie niepodlego nasz. Lecz bynajmniej nie

wyrzeklimy, e usuwamy ca dynasty Romanowów od kon-

kurencyi do tronu; prawo, wypywajce z aktu poprzedniego,

wicej jak tene akt wyraa nie powinno; kiedy za wniosek

kolegi Woowskiego zdaje si dy do tego, jestem przeciwny

rzeczonemu wnioskowi«.
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JW. Chomentowski : »Odpowiadajc na gos JW. Wyka,
zwracam na to uwag, e zasada nieinterwencyi mocarstw nie

przeszkodzia Francyi, aby, odsunwszy dynasty Karola X.,

wezwaa na tron Filipa; e Belgowie odsunli Wilhelma, a we-

zwali podobno Ottona, ksicia bawarskiego«.

JW. Swidziski: ))Nie wchodzc bynajmniej w kwesty,
czyli akt, w obu Izbach zrobiony, jest dostateczny, czy nie, na

to tylko zwracam uwag, e kiedy tak gwatown jest potrzeb
ustalenie Rzdu, czyli polityczn jest rzecz miesza do tego

kwesty, która moe cay projekt wstrzyma. Zmiana kolegi

Woowskiego w redakcyi wstpu moe cay projekt na upadek
narazi; niejeden moe dla tego tylko wyraenia odrzuciby

cakowite prawo. W^ interesie wic ogóu, w interesie samego
projektu wzywam koleg Woowskiego, aby odstpi od zmiany,

przez siebie proponowanej^.

JW. Roman Sotyk: wKiedy na ostatniej pamitnej sessyi

w poczonych Izbach by przeczytany przez JW. Niemcewicza

akt odpadnicia od tronu, zdawao mi si zaraz, e niezupenie

jest dokadnym, ale gwatowno okolicznoci i wniesiony wy-

krzyk: »Niema Mikoaja !« zimnego nie dozwoliy zastanowie-

nia si; przeto sdz, e troskliwo JW. Wyka moe tu by
zaspokojon i jestemy upowanieni do przyjcia wstpu tego

projektu«.

JW. Jan hr. Ledóchowski : wUwaga kolegi Wyka jest nie-

stosowna, nie s to prywatne stosunki majtkowe, gdzie, jeli

si ojca wywaszczy, syn, wnuk, moe jeszcze roci prawa; tu,

nadajc sobie prawo rozrzdzania tronem, ca dynasty usu-

nlimy od niego. Jaka tu moe by wtpliwo ?«

JW. Posturzyski : wMówic przeciw poczeniu praw, mia-

em na uwadze nag potrzeb rzdu; kwestya o wyczeniu
od tronu rodziny Romanowów^ jest tem samem wtpliw, e
róne gosy odzywaj si w tym wzgldzie. Nie jestem prze-

ciwny udoskonaleniu uchway z d. 25 b. m. i r., lecz to winno

by przedmiotem oddzielnego aktu«.

JW. Wyk: ))Chc odpowiedzie na wyrazy kolegi Ledó-

chowskiego. Nie powiedziaem, e familia Romanowów moe
sobie roci prawo do tronu naszego; alemy nie odsunli caej

dynastyi; mog wic konkurowa, podobnie, jak ktokolwiek

inny. Za co do kolegi Chomentowskiego, odpowiadam, e wten-



— 302 —

czas zrzucono z tronu Karola, kiedy si krwi potoki lay po

ulicach Parya; wtenczas Belgowie uznali si niepodlegymi,

kiedy ksize Fryderyk ulice Brukseli krwi obywateli broczya.

JW. Jan hr. Ledóchowski : »A u nas wtenczas, kiedy w imie-

niu Cara moskiewskiego, pana swego, feldmarszaek zabakaski
mia zagrozi zniszczeniem krajowi naszemu. Nikt za z ro-

dziny Romanowów nie moe roci sobie praw do tronu na-

szego, bo ich prawa zdeptane i de facto i de jure«.

JW. !Vlarszaek: »Wracamy do gównej kwestyi: Czy re-

dakcya wstpu bdzie przez Izb przyj ta?«
JW. Biernacki : wJeden z kolegów uwaa, e uchwaa

z d. 25 b. m., jakkolwiek wana, ogoocona jest z form pra-

wnych, bo nie bya dyskutowaiia w rozczonych Izbach; mo-

emy wic teraz nada jej te formy. Inny z kolegów wniós
wtpliwo, ozy sam naczelnik, czy caa dynastya oddalon jest

od tronu. Detronizacy t w form najwyraniejsz przybra

naley. To byo wanie powodem Komisyom do oddzielenia

projektów, lecz, gdy Izby inaczej si zgodziy, powinnimy
przynajmniej z gruntown postpowa rozwag. Popieram

wic wniosek, aby sessya cho na kilka godzin zalimitowan

zostaa «.

JW. Barzykowski: »Dyskusye po dyskusyach trwoni czas;

godziny po godzinach upywaj, a niema Rzdu, któryby silnie

wada. Kady swoje wnioski przedstawia, jak lepsze, najlepsze;

dziaa tu mio wasna. Naleaoby poprzesta na projekcie

Komisyi, czy ma prawo do nas familia Romanowów, czy nie'^

Bohaterska mód nasza rozstrzygnie; krew, a nie pismo. Od
dnia 29 listopada ju to jest postanowione. Zostawmy temu

plemiennikowi Litwy ostatni skutek uchwa naszych. Tu jest

prosty projekt do Rzdu. Wniosek JW. Woowskiego bdzie
najwaciwszy, gdy si konstytucyi pisaniem zajmiemy; teraz

pewno w piersiach Polaka nie panuje aden Car ruski, a wojsko

najlepiej tego dowiedzie-.

JW. widzinski : wStan kwestyi jest zawikany; mielimy
wstp, wypywajcy z aktu 25 b. m., lecz to poczenie kwestyi

zawikao j: po wyznaczeniu Rzdu zajmiemy si t matery.

Nikt nie zaprzecza, e akt z d. 25 moe by niedokadny, i na

tej zasadzie pozwolilimy na poczenie«.

JW. Woowski: wOdpowiadam JW. Barzykowskiemu: nie
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adna mio wasna, ale istotne pooenie rzeczy naglio mnie,

abym tak przedstawi t rzecz, jak wczoraj rozbieran bya
w Komisjach. Nie narzucam nikomu mego zdania; jeli Izba

nie przystaje na moj redakcy, odstpuj«.

JW. Radoski: »Lubo wniosek kolegi Woowskiego, dla

wanoci swojej, nie móg tu znale miejsca do dyskusyi, s-

dz jednak, e po wyrazaah: wz cesarzem rosyjskimw,

trzebaby doda: jako królem polskim«.

JW. Woowski: »Jako byym królem polskim«.

JW. Sekretarz odczyta wstp:
))Izba Senatorska i Izba Poselska, stosownie do przedsta-

wionego im przez Komisye sejmowe projektu i po wysu-

chaniu tyche Komisyi, zwaywszy: i wskutek uchway sej-

mowej, na d. 25 stycznia b. r. w poczonych Izbach zapadej

stosunki polityczne z cesarzem rosyjskim zerwane zostay,

i przekonawszy si o potrzebie postanowienia Rzdu tymcza-

sowego, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje«: — na redakcy

którego Izba si zgodzia.
Nastpnie JW. Sekretarz czyta art. 1 projektu JW. Wo-

owskiego, przyjtego przez Komisye: ))Tytu I. i rozdzia 11.

tytuu III. ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego, oraz

majce z nimi zwizek przepisy, statutami organicznymi i in-

nemi prawami i postanowieniami objte, niemniej art. 1()8, co

si tycze ksit z krwi cesarsko-królewskiej, uznaj si odtd
za nieobowizujce«.

JW. Woowski: »Dwa artykuy, podane tu przez Komisye,

osobno umieszczone, byy dostateczne, lecz gdy s poczone
z projektem o Rzdzie, potrzebuj dodania artykuu trzeciego. Ten

zadosy uczyni daniu kolegi Posturzyskiego, bo rzeczywicie

z powodu odrzuconych postanowie, w przeoonem teraz pra-

wie o Rzdzie liczne przepisy konstytucyi dotychczasowej zmie-

nione by musz«.
JW. Roman Sotyk: » Wyjanienia przez koleg Woowskiego

s nadzwyczajnie wane, bo owiadczaj nam, co mamy z kon-

stytucyi wymaza, a co zostawi. Gdy mamy niweczy prawa,

wnosz, aby te artykuy i tytuy, które maj by wykrelone,

teraz odczytane zostay «.

JW. i^arszaek: »Ja sdz, e to byoby prón strat czasu,

bo te wszystkim Czonkom dokadnie s znane<(.
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JW. Roman Sotyk: »Skoro to koledzy tak uznaj, ja chtnie

odstpuj«.

JW. Gliszczyski: »Kiedymy, jakkolwiek ma wikszoci
gosów, poczyli dwa projekta: ustanowienie Rzdu tymczaso-

wego, z ustaw, która nas na zawsze ma obowizywa, mnie-

mam, e w art. 1 naley zrobi t zmian, i po wyrazie:

))odtd« naley doda: » n a zawsze«.
JW. winiarski: wRozbiór art. 1 nagy nie moe by do-

skonaym; domysom nie naley nic zostawia. Trzeba wic
z ostronoci dyskutowa«.

JW. Posturzyski : »Kiedy art. i tytuu pierwszego konsty-

tucyi jest uchylony dlatego, emy si ogosili niepodlegymi,

czemu ma pozosta trzeci? Od d. 29 listopada zapady ju roz-

maite ustawy; mona wic zostawi rzeczy in statu quo, bo

prawa póniejsze uchylaj dawniejsze, a jeli mamy si wy-

sawia co do litery, prosz o zmian prawie caego art. 3,

art. 86, 87, 88 i innych tytuu 2.

JW. Augustyn Morzkowski: wProsz JW. Marszaka o za

solwow^anie sessyi, nie dla udokadnienia projektu, ale dla wy-

znaczenia deputacyi, z kilku mówców zoonej, któraby zawe-

zwaa Rzd do zawarcia zawieszenia broni z Moskalami, bo

nim my ten projekt ukoczymy, oni kraj zajm. Tylu teraz mamy
mówców; nie wiem, czy to wina galeryi. czy te gazet ?«

JW. Biernacki: wWan jest rzecz, eby Naród wywar
ca dzielno; ofiarowa ju swój majtek, swoj krew; moemy
wic dziaa, lecz musimy si wprzód zabezpieczy przeciw

anarchii bezrzdów«.

JW. Jaboski: ))Troskliwo kolegi Posturzyskiego znaj-

duj zbyteczn, gdy projekt mówi, e Komisye maj zwoy-
wa Sejm«.

jW. Chomentowski : ))Moemy uchyli artyku 1, a na jego

miejsce pooy art. 2, a tym sposobem wszelkie kwestye zaa-

twionemi zostan^.

JW. Morawski: »Zwaajc, ile ten projekt da powodów do

dyskusyi, byem za jego rozczeniem; stanowi on tylko o tem,

co ju nigdy nastpi nie moe; trzebaby nam jeszcze prawa,

zawieszajcego niektóre artykuy z powodu zmiany form Rzdu.
Projekt ten da si pogodzi z obecnyma.

JW. Zwierkowski : wArt. 1 obejmuje usunicie od tronu
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Cesarza Rosyi. Troskliwo kolegów, aby reszta artykuów,

wzmiankujca o królu, nas nie obowizywaa, w ten sposób

usunit by moga:
))We wszystkich artykuach konstytucyi, statutów organi-

cznych, postanowie, praw, gdzieby atrybucye, wycznie Kró-

lowi suce, wskazane byy, su Sejmowi lub wadzom od

Sejmu ustanowionym z wyraeniem udziau tyche atrybucyiw.

To przecioby wszelk wtpliwo«.
JW. Roman Sotyk: »Ja mniemam, e troskliwo preopi-

nantów mogaby by tem zaspokojona, gdybymy zaraz po

ustanowieniu tego prawa wybrali Komisy do przejrzenia kon-

stytucyi((.

JW. Marszaek: ))Moeby nastpujca redakcya zaspokoia

troskliwo Izby: »Wszystkie artykuy ustawy konstytucyjnej,

statutów organicznych i innych praw, dotyczce si osoby

Króla, uchylaj si«.

JW. Biernacki: wTrzebaby tu jeszcze doda wyrazy: pre-

rogatyw korony«.
JW. Czarnocki: -Idzie nam tu o osob, nie o prerogatyvvy«.

JW. Kaczkowski w gosie swoim porównywa pod dysku-

sy bdcy projekt z konstytucy i zwraca uwag na ich

sprzecznoci; szczególniej za zastanawia si nad wyraeniem,

w art. 1 projektu umieszczonem: wwadzy królewskiej,
niniejszem prawem okrelonej «; rozbierajc, jaka to

jest wadza królewska, ile projektem, pod dyskusy bdcym,
jest okrelona; niedostateczno projektu wykazywa.

JW. Marszalek: »Odpowiadajc na wniosek JW. Kaczkow-

skiego, mam honor na to zwróci jego uwag, e wyraz:

))o kre 1 o n yci, uyty w art. 1 oznacza: e wadza Rzdu jest

ani mniejsza, ani wiksza, jak królewska. Kiedy przyjdzie nam
przeglda wszystkie prawa, zmienimy i przytoczone przez JW.
Kaczkowskiego artykuy konstytucyi, a nieobjte artykuami

przedwstpnymi projektu«.

JW. Woowski: »Wszystko to moe by zaatwionem, jeeli

przyjmiemy art. 3. W art. 1 tytu 1 i rozdzia II tytuu III

wyranie s zniesione; podobnie wyranie jest usunity art.

108, co si tyczy ksit krwi cesarsko-królewskiej. Innych za
artykuów, mówicych o ksitach krwi, nie potrzeba usuwa,
gdy nie ma dodanego wyrazu: cesarski, bo po wyborze no-

Dyaryusz.



— 306 —

weg-o Króla te same prerogatywy mog suy ksitom
z jego familii. W miejsce Króla wchodzi Rzd Narodowy, dla-

tego zatrzymujemy w swej mocy w art. 2 wszelkie przepisy

konstytucyi, nie zmienione nowemi uchwaami. W art. 3 za-

wieszamy wszelkie przepisy konstytucyi, niezgodne z obecnem

pooeniem rzeczy, które jednak, po skoczonem bezkrólewiu

przywróci bdzie mona, jeli wtenczas ostatecznie nie bd
zmienione«.

JW. Swldziski: »Przyznaj trafno wnioskom JW. Kacz-

kowskiego, nie mog za dzieli zdania JW. Marszaka co do

znaczenia wyrazu: okrelonej. Myl byo redakcyi, e tyle

tylko Rzd ma wadzy, ile mu obecna uchwaa nadaje, reszta

za atrybucyi pozostaje przy Sejmie; nim si on rozejdzie, b-
dzie musia stanowi o przedmiotach przez JW. Kaczkowskiego

(poruszonych), lecz nim to uczyni, moe wyrzec wzgldem Rzdu
Narodowego«.

JW. Woowski czyta poprawion redakcy trzech pierwszych

artykuów:

Art. 1. Tytu 1 i rozdzia 2 tytuu 3 ustawy konstytu-

cyjnej Królestwa Polskiego, oraz majce z nimi zwizek prze-

pisy, statutami organicznymi i innemi prawami i postanowie-

niami objte, niemniej art. 108, co si tyczy ksit z krwi

cesarsko-królewskiej, uznaj si odtd za nieobowizujce.

Art. 2. Wszelkie inne przepisy ustawy konstytucyjnej,

oraz majce z nimi zwizek przepisy, statutami organicznymi

i innemi prawami i postanowieniami objte, utrzymuj si
w swej nienaruszonej mocy, o ile przez uchway niniejszego

Sejmu nadzwyczajnego zmienionymi lub uchylonymi nie byy,

i jeszcze zmienionymi lub uchylonymi nie zostan.

Art. 3. W czasie teraniejszego bezkrólewia rozdziay: 1,

3 i 4 tytuu III ustawy konstytucyjnej zawieszaj si w swej

mocy, i rówMiie, a do wyboru nowego Króla, zawieszaj si
w swej mocy wszelkie artykuy, gdzie osoba Króla i jego fa-

milia lub ich prerogatywy s wzmiankowane, a w miejsce

tyche wstpuj przepisy, artykuami nastpujcymi objte«.

Gosy: wNowej redakcyiw.

JW. fVlarszaek: wPrzystpimy wic do wotowania przez

powstanie«. — Wikszo okazaa si za przyjciem,
))Teraz nastpuje art. 4, a dawnego projektu l-szya.
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JW. Swidziski: )>Uwagi kolegi Jaboskiego zmieniy re-

dakcj tego artykuu, nie rzecz, w nastpujcy sposób: -Spra-

wo w anie wadzy królewsko- konstytucyjnej, przez
niniejsze prawo okrelonej, po wierz si Rzdowi
Narodowemu Królestwa Polskiego. Dopenia on
w caej rozcigoci wszelkie dziaania wadzy
rzd o wej«.

JW. Biernacki: »Nie naley mówi: królewskiej, lecz:

rzdzcej, bo zbyt mao nadajemy wadzy Rzdowi, cie
mu tylko w^dzy królewskiej z()staje«.

JW. iVIorawski: wPeryod ten: wDopenia ona... — zupenie

ju niepotrzebnya.

JW. Wyk: wNie mona zachowa wyraenia: ))wadzy
rzdzcej«, bo konstytucya jej nie okrela, tylko królewska.

JW. Jaboski: wNaleaoby tu doda: i przez niniej-

sze prawo«.
JW. KI. Witkowski: »Wtpliwo t ju wstpne trzy arty-

kuy zniosyw.

JW. Roman Sotyk: »Zgadzam si z koleg Morawskim, e
niepotrzebny ostatni peryod art. 1-,q:o«.

JW. Marszaek: )>! ja jestem tego zdaniaa.

JW. Swidziski: ^Przychylamy si do tej zmiany, bo ten

dodatek robiby wtpliwo, lecz nie zgadzam si na wyrae-
nie: ))wadzy rzdzcej «. Celem Komisyi byo objawi, e
wadza królewska jest tylko zastpion, a nie wykrelon«.

JW. Biernacki: »Ja proponuj redakcy, wyjt z art. 35

konstytucyi: ))Rzd narodowy sprawuje wadz wykonawcz
w caej swojej rozcigoci, wszelka wadza wykonawcza lub

administracyjna od niego tylko pochodzi moe«.
JW. Swidziski: wLecz tu nie jest mowa o wadzy wyko-

nawczej, ale o rzdzcej«.

JW. Jan Ledóchowski: wJest to wadza nakazawcza<(.

JW. winiarski: »Wczoraj mówilimy o projekcie, dzi tylko

o artykuach przemawia bd. Rzd ma si skada z czon-
ków wybranych, nie z króla; nie sprawowanie wadzy,
ale zastpowanie im jest powierzone«.

JW. Jaboski: » Zastpstwo tam tylko moe mie miejsce,

gdzie jest Król«.

uszczewski: wZgadzam si, aby nie byo w^yrazu:

20*
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wadza królewska, bo przekonany jestem, e i cienia wa-
dzy królewskiej niema w projekcie. Tak sabe s atrybucye,

nadane Rzdowi Narodowemu«.

JW. Józef Ledóchowski : ))Sdz, e zdania byyby pogodzone,

gdyby bya redakcya taka: wSprawowanie wadzy rz-
dzcej w zastpstwie wadzy króle wskiej«.

JW. Szaniecki: » Wczoraj zapisalimy si do gosu nad ca-

ym projektem; spodziewam si, e dzi nam nie bd wzbro-

nione i e równie, jak wczoraj, wolno bdzie z pisma czyta«.

JW. lViarszaek: »Zdaie mi si, e przy rozwaaniu szcze-

góów projektu, kady znajduje dzi por wynurzenia tego, co

wczoraj mia powiedzie. Kto chcia mówi o ogóle, musia si
nad szczegóami zastanawia. Co si za tyczy czytania, nie

mog od prawa odstpi«.

JW. uszczewski: » Przyjlimy zasad rzdu monarchi-

cznego, a Króla nie mamy«.

JW. P^arszaek: ))To te to nie jest Rzd stay, dopóty albo-

wiem tylko trwa moe, dopóki Sejm, waciwie na to posta-

nowiony przez Naród, nie wyrzecze zasad przyszego Rzdu«.
JW. uszczewski : wRzd musi by mocnya.

JW. Marszaek : wJeli ma by mocnym, to mu w szczegó-

ach t moc nadajmy«.

JW. Szaniecki: »Z ogóu wywi si szczegóy; jeli pro-

jekt przeciwny jest uchwaom Sejmu....((

JW. Romao Sotyk: wNie mona si cofa w ty; aujemy
czasu na dyskusye, na extra-dyskusyach nie moemy go trawi«.

JW. Jan Ledóchowski : wTeraz widzicie, koledzy, e komi-

sarze nie zabieraj gosu, ale kolega Szaniecki chce projekt

w ty cofa. Zgorszenie robi w Izbiea.

JW. Swidziski : »Tak jest, prosimy pana o uatwienie, pan

nie potrzebujesz pisma; znamy, z jak si atwoci wysawiasz,

lecz tylko cige zapory stawiasz nam pan w obradachcc

JW. Szaniecki : »Jeli JW. Ledóchowski przewiduje, e
moje uwagi tak s wane, i cay projekt obali mog, czemu
mi wzbrania gosuw.

JW. Marszaek: wNiech si dyskusye nie zmieniaj w oso-

bistoci; umysy nadto s wzburzone, przeto limituj sesy do

godziny 6 w wieczora.
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Posiedzenie popoudniowe.

Po zgromadzeniu si Czonków o godzinie szóstej wieczor-

nej JW. Sel<retarz sprawdzi list obecnoci. Obecnymi byli:

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: J.JVVW. Teo-

dor Slaski. Jan Hrabia Ledochowski. Ferdynand Walewski. Józef Gostkow-
ski. Jan Bukowski. Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Franci-

szek Jaboski.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski. .Józef hr. Ledochowski. Antoni Suchodolski. Franciszek

Sotyk. Andrzej Deskur. Koman Sotyk, Konstanty Swidziski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empioki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-
rawski. Jan Nep. Gliszczyski. Marcin Radoski. Stanisaw Kaczkowski.

Rafa Pstrokoski. Kazimierz Bartochowski. Alojzy Biernacki, Kantorbery

Tymowski. Wadysaw hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Sebasfcyan Szymoski. Antoni

Jaksiewicz, Stanisaw Miczyski. Józef Ziemicki. ICsawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo.

Józef Swirski. Józef Chrzanowski. Tomasz br. W^yszyski. Józef Ro-
zenwerth.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Jan Kuczewski. Pawe Cie-

szkowski. Wojciech Wgleski. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJW^W. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chemicki. Stanisaw
Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski. Kle-

mens Witkowski. Wojciech Chobrzj^ski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Szczepan
winiarski. Stanisaw hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Phchta. Franci-

szek Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczy-
cki. Franciszek Trzciski. Augustyn Subicki. Józef Kretkowski. Józef Mo-
dliski.

Deputowani: JJWW. Jakób Piotrowski. Józef Brinken. Micha
Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woowski. Ksawery Czar-

nocki. Wojciech Chodecki. Antoni Zawadzki. Walenty wan. Wincenty
Waszkiewicz.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Ludwik Bieniecki. Franciszek Zalewski. Jan hr. Jezierski. Wa-
dysaw Zawadzki. Ignacy Wyk. Teodor Jasieski.

Deputowani: JW. Franciszek Obniski.
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Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Franciszek Kisiel-

nicki. Wincenty Gawroski. Jan Fioryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Wincenty Kruszewski.

JW. S^larszaek: ))JW. Zastpca Ministra sprawiedliwoci

uwiadomi mi, e sd kryminalny województw Mazowieckiego

i Kaliskiego zawyrokowa, aby JW. Józef Lub o wid z ki od-

powiada z obserwacyi policyjnej, a nie z aresztu.

Zajmiemy si teraz dalszym rozbiorem projektu do prawa

o skadzie Rzdu. Daremnie byoby tu przypomina, jak s
drogie chwile; wszyscy o tem jestemy przewiadczeni i b-
dziemy postpowa z powag i godnoci, jaka reprezentantom

Narodu przystoi. Pierwsza cz projektu dzi rano zadecydo-

wana; przechodzimy teraz do drugiej; gdy za do niej wiele

gosów jeszcze wczoraj si zapisao, zapytuj, kto zechce mó-

wi nad ogóem, zawsze jednak podug przyjtej zasady, a kto

zostawia sobie gos do szczegóów ?«

JW. winiarski: wPoniewa ogó skada si ze szczegóów,

przeto ja, mówic o ogóle, tem samem nad szczegóami zasta-

nawia si bd«.
JW. ffOarszatek : wLecz jeli kady, nad ogóem mówic,

szczegóy rozbiera bdzie, có std wyniknie? i, gdy kilku

z czonków Izby zdanie swe otworzy, zapomnianem prawie

bdzie to, co JW. Pan o szczegóach powiesz. Co do wolnoci

czytania, poniewa kwestya ta znowu si wznawia, zdaje mi

si, e sama suszno wymaga, e na ten jeden raz, gdy ju
przy tym projekcie zaczto pisane gosy czyta, odstpi od

prawa wypadnie. Oddam wic t kwesty pod wotowanie, po-

niewa sysz sprzeczne w tym wzgldzie gosyw.

JW. Franciszek Sotyk: wNiewtpliwa jest dno caej

Izby, aby dy.skusy skraca; spodziewam si wic, e i komi-

sarze odstpi od wolnoci czytania, prócz tych, co wprowa-
dzaj projekta«.

JW. Jasieski: »Ja sdz, e, gdybymy rzecz t mieli po-

da pod wotowanie, byoby to nie podug prawa, bo nalea-

oby wprzód poda projekt na pimie, a nawet przesa do

Izby Senatorskiei«.

JW. Marszaek: »Nie chc wprowadza zwyczaju tego na



— 311 —

zawsze, tylko na ten jeden raz dlateg-o, e si juz dotd tak

prakykowao«.

JW. Niesioowski: wChcc stanowi nowe prawo, nie trzeba

wykracza przeciw organizacyi Izb. Aby znie cho na chwil

prawo, trzeba wniosek przesa do Komisyi. Wotowanie na

kwesty przeciwn prawu jest nieprawne; zreszt, jeiiniy za-

mali prawo, nie mona za prdko do niego wróci«.

JW. Rostworowski: »Ja tylko to mam do nadmienienia,

e wiadome nam s skutki Czteroletniego Sejmu. Dwugodzinne

mowy czas zabijay, moeby i dzi to samo byo; prawo na-

sze susznie to przewidziao.

JW. Marszaek: »Wanie dlatego byoby lepiej, aeby rzecz

wotowaniem rozstrzygn«.

Gosy: » Prosimy o wotowanie «, — którego skutek
okaza si przeciwko czytaniu.

JW. winiarski: »Pomijam pierwiastkowe artykuy, jako

ju przez Izb przyjte. Lecz co do liczby osób, Rzd skada
majcych, wadza prawodawcza rzdzca ma by w stosunku nu-

merycznym odwrotnym (do) osób. Dokadno wymaga wikszej

liczby, sprysto przeciwnie ujednostkowienia: przeto winni-

my by za liczb, zbliajc si do niego, a wic za trzema.

Co do art. 6, budet, przez Komisye zatwierdzony, uwaam
jako zamach, wymierzony na kardynalne prawo sejmujcych.

Jest to jedno z pierwszych pogwace, std jestem przeciwko

udziaowi tej wadzy Komisyom, bo to winno do Sejmu nale-

e. W art. 7 prawo w^ypowiedzenia wojny zostawione jest

Rzdowi za zniesieniem si z Komisyami. Artyku ten przy-

pomina nam niedawne dziaania Rzdu pod namiestnikami,

gdzie jeden palec pisa prawo, drugi je maza. Przed kilku

dniami zostawilimy to Sejmowi. Dalej, w art. 13: Komisye

skada si maj z liczby parzystej, a w przypadku równoci

zda nie wiem, jakie jest zaradzenie. Nie pozostaje nam jak

tylko przemówi teraz do tych, którym maj by poruczoue

losy naszej Ojczyzny: wBdcie ojcami Ojczyzny!« Mo-

emy si do nich odezwa sowami weterana naszej wolnoci,

Stanisawa Sotyka do Stanisawa Poniatowskiego: ))Postpo-
wanie wasze, od którego los w przyszoci zawis,
gotuje wam kart zot lub czarn «.

JW. Kasztelan Dembowski: ))Z powodu gosu JW. Swiniar-
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skiego, który sdzi, e budet na r. 1831 jest ju zatwierdzony,

mam sobie za obowizek rzecz t wyjani. Budet jest do-

piero zaproponowany, ale jeszcze nie zatwierdzony, jest równie
pilnym, jak ustanowienie Rzdu, bo wadza obecna nie ma
prawa czyni wydatków, które s znaczne, nage i cige«.

JW. uszczewski: wSkad rzdu reprezentacyjno-monarchi-

cznego jest zupenie zastosowany do przyjtej zasady nast-

pstwa tronu dlatego, e otoczony jest opini Narodu; to, co

traci monarcha na tych ograniczeniach, to zyskuje na jedno-

stajnoci w dziaaniu, lecz widz, e w tym projekcie odjte
s wszystkie korzyci wadzy rzdzcej, có std wnosi? Oto

Rzd taki, nie majcy dosy mocy i sprystoci, musi ulega
fakcyom i rozterkom domowym. Z tego powodu jestem prze-

ciw projektowi. Artyku 2 nadaje trzem osobom gos stano-

wczy, przez co zdaje si, e w liczbie maej atwo zgoda moe
nastpi, ale s doradcy, s dodani Ministrowie, którzy nie sta-

nowi, ci przeto mog stawa w opozycyi. Std wszystkie de-

cyzye bd stanowione wikszoci dwóch przeciw jednemu,

ale doradcy przycz si do mniejszoci, a std dziesiciu bd
przeciwnego zdania, dwóch za postpi wbrew opinii Narodu.

Tu ju znajduj wad dyskredytowania, a std upadek.

Artyku 5 mówi o mianowaniu Wodza. Dawniej dowódz-
two byo przy Królu, a tu Wódz obcy moe bdzie mia inne

cele, przeciwne stolicy i odwrotnie. atwiej zmieni Ministrów,

jak Wodza, a to bez naraenia na strat Rzeczy Pospolitej

dzia si nie moe. Odpowiedzialno Ministrów jest tu tylko

imaginacyjna, bo jeeli Minister bdzie dziaa w duchu tego

Rzdu, to opinia Narodu nie do Ministra bdzie przywizana,

ale do tego, co mu bdzie rozkazywa. Jeeli za Minister ze-

chce by w opozycyi z Rzdem, to sprawi opónienie interesu.

Na to niby ju jest zaradzone, e Komisye bd decydowa,
ale to tylko pozornie, bo Komisye s wadz prawodawcz,
a gdy bd l^ontrasygnowa, bd si mieszay do nie swoich

rzeczy, bo do wadzy wykonawczej; jeli za bd stanowiy

prawa, to uchybi Sejmowi; wic zawsze bdzie niesprawie-

dliwe danie. Jeli Komisye zechc si wdawa w tó wadze,
to wszystkie inne wadze usta musz, bo one wszystko w so-

bie pocz. Jeli si za do niego wdawa nie bd, stan si
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niepotrzebne, std bdziemy mieli 31 królików; tych gdy ze-

chcemy opaca, skde fundusze wemiemy?

«

JW. Mazurkiewicz: wDzi daremn jest rzecz mówi o ogóle,

na szczegóach ograniczy si musz. Artyku 2 oznacza liczb

osób, Rzd skadajcych; zdaje si jednak, e powszechnem

jest yczeniem, aeby pi osób Rzd skadao, lecz zastpców
dwóch bdzie dostatecznie. Co do budetu, gos JW. Kaszte-

lana Dembowskiego przekona nas, e jeszcze nie jest zatwier-

dzony. Sejm ma do tego prawo, niechaj go wic przejrzy. Je-

liby chcia si Sejm zalimitowa, mógby zastrzedz kredyt

Rzdowi, któryby si skada czci z przewyki 31,000.000

na wydatki tegoroczne, czci byby otworzony w banku. Co

si tyczy limity Sejmu, sdz, e Deputacyi tylko Sejmowej

suy moe prawo zwoywania vSejmu((.

JW. Ignacy Starzyski: wSdzibym to za obraz odstpo-

wa od gosu; twierdz wic, e Ministrów Izba mianowa
powinna«.

JW. Marszaek: »Gdy ju wyczerpnite zostay wszystkie

gosy, przedstawi tu izbie dwie redakcye art. 4: jedn JW.
Swidziskiego, drug JW. Biernackiego^).

JW. Swidziski czyta:

))Art. 4. Sprawowanie wadzy królewskiej konstytucyjnej

powierzonem zostaje Rzdowi Narodowemu Królestwa Pol-

skiego, o ile niniejsze prawo j zakrela, reszta wadzy tako-

wej zostaje przy obu Izbach «.

Izba przyjmuje redakcye J W. Swidziskieg o.

JW. Swidziski czyta art. 5, a dawnego projektu 2-gi:

))Rzd Narodowy skada si bdzie z trzech czonków,

z których jeden bdzie prezydujcy. Dziaania jego jedynie

w zupenym komplecie odbywane i wikszoci zda rozstrzy-

gane by maj. Bdzie prócz tego trzech zastpców, którzy

przy obradach przytomni z gosem doradczym by mog. W ra-

zie nieobecnoci lub ubytku którego z czonków Rzdu, tene

zastpionym by ma przez zastpc, który wówczas gos sta-

nowczy mie bdzie, lecz prezydowanie, w razie nieobecnoci

prezesa, zawsze przy czonku, który przy wyborze najwicej

mia kresek, pozostanie. Gdyby Wódz Naczelny zasiada w Rz-

1) Por. wniosek Biernackiego wyej, str. 307 [P. W.].
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dzie z s^osem stanowczym, przybranym by winien jeden

z zastpców dla uniknienia równoci zda«.

JW. Chodecki: wPodug mnie, Rzd z picia odpowiedzial-

nych Narodowi czonków bez zastpców skada si ma, a gdy

Wódz Naczelny przybdzie do rady, to jeden nie przyby, ale

uby powinien i to najmniej kresek majcya.

JW. Józef Ledóchowski : »Rzd Narodowy nie moe podug
mesro przekonania i nie powinien z trzech tylko osób by zo-

onym, bo byoby trudno, a nawet niepodobna, by wybór nasz

móg pa na trzy osoby takie, któreby miay równe talenta

i zdolnoci. Osoba wic, najwyszemi obdarzona zdolnociami,

miaaby naturalnie wyszo nad dwiema innemi, std byliby-

my rzdzeni tylko przez jedno indywiduum,, co byoby prze-

ciwne celowi. Na poparcie zdania mego niech mi si godzi

zwróci uwag na geniusz janiejcy w pocztku wieku obe-

cnego; trzech byo we Francyi konsulów, a wyszo jednego

(sprawia), e dwaj drudzy byli martwym celem trzeciego. Przeto

wnosz, by nie ogranicza wyboru do trzech, ale do siedmiu,

a minimum piciucc

JW. Jaboski : »W dniu wczorajszym czytane przezemnie

uwagi nie zostay bez skutku; widz ju niektóre wyraenia
poprawione, usunite sowa, które mogyby zgubny wpyw na

Rzd wywiera, ale, co do rzeczy, Komisye nie widziay si
wadnemi do umieszczenia zamiast trzech zastpców, piciu

doradców naczelników wydziaów; proponowani w projekcie

zastpcy s zupenie niepotrzebni, chyba dlatego ustanowieni

bd, aby nawet w czasie kompletu rady niewaciwe miejsca

zajniowalicc.

JW. Chosnentowski : -Gdzie kolegialno Rzdu jest wy-
magan, zdaje si niewtpliwem, e im mniej osób, tem Rzd
jest sprystszy. Sdz przeto, e kolegialno ta do trzech by-

aby za zbyt ograniczon, bo, gdyby jedna wzia przewag,
to jednaby tylko rzdzia, a za zy skutek dwie inne odpowia-

daby musiay; jestem przeto za picioma i nigdy ani mniej,

ani wicej osób decydowa nie powinno. Maj by nadto dwaj
zastpcy na przypadek nieobecnoci czonków. Wnosz nadto,

aby osoby, wybrane do Rzdu i na zastpców, adnymi innymi
obowizkami nie trudniy si«.

JW. Ignacy Starzyski: »W utworzeniu Dyktatury ten sam
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miano cel, co i w proponowanym Rzdzie, t. j. skoncentrowa-

nie wadzy. Podug mnie jednak wnosz, aby byo tylu czon-

ków, ilu Ministrów t. j. piciu. Zreszt zgadzam si z J\V. Cho-

mentowskim i Ledóchowskimw.

JW. Turski: »Mówiem przeciwko Dyktaturze; teraz sdz,
e najlepiej bdzie wybiera osób pi, t. j. prezesa i czterech

czonków. Komplet cisy mógby by z trzech osób, a wic
bez zastpców«.

JW. Morozewlcz: » Wszyscy prawie mówcy zgodzili si na

to, e Rzd z piciu osób powinien si skada. Upatrywali, e
w tej liczbie tylko dadz si osign korzyci z kolegialnoci.

Lecz gdzie nie radzi, ale decydowa przystoi, tam wadza
powinna by jedna. Mimo wieego dowiadczenia na Dykta-

torze, gdybym mia gwarancy moraln o moralnym charakte-

rze i zdolnociach jednej osoby, nie wahabym si jej ca po-

ruczy wadz. Dla dziaa wojennych, dla sprawy ruchu, nie

spoczynku, najmniejsza liczba jest najlepsza. Wprawdzie po-

midzy trzema jeden bierze gór^ w konsulacie Bonaparte

wzi przewag. Gdyby móg si midzy nami taki geniusz

znale, byoby to najwikszem dla nas szczciem. Stan du-

cha Europy odmienny jest teraz od czasu, w którym Napoleon

Francy ujarzmi, zmczon rewolucyami. Tyranii nie potrzeba

si obawia, gdzie trwaj narady sejmowe. Pokazao si to na

Dyktatorze; upad od chwili, gdy jego pomysy sprzeczne byy
z wol Narodu. Nie przyszo nawet do postpowa, byy to

raczej ujemne postpowania; wina jego, e nie do dziaa.

Tego skoncentrowania wadzy nawet w jednej osobie w chwili

ruchu nie uwaam za nieszczcie, lecz jeli Izba jest za pi-

ciu osobami, ja z mego przekonania zrobi ofiar«.

JW. Franciszek Sotyk: wBdc zdariia kolegów za picia

osobami, cofam dla oszczdzenia czasu obszerne pismo, które

w tym wzgldzie wygotowaem «.

JW. Wiszniewski: »Ju w dniu wczorajszym mówiem, dla-

czego pi osób, a nie trzy, naley na czele Rzdu umieci.

Z redakcyi okazuje si, e zamiast piciu czonków bdzie

siedmiu. Wczoraj za Rad Ministrów odrzucono dla liczby

siedmiu. Sdz przeto, i powinno by piciu, ale rzd taki

nie moe by odpowiedzialnym przed Narodem, boby si to

sprzeciwiao wszelkim zasadom konstytucyjnymcc.
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JW. Szymczykiewicz : »Jestem za liczb piciu osób do

Rzdu; wnosz jednak, aby równe mieli znaczenie. Komplet

konieczny skadaby si z trzech osób; kiedy zp^ W ód z Naczelny

zasiada na radzie, jeden z czonków powinienby uby«.

JW. Faitz: » Wszyscy si zgadzaj na liczb piciu, w ta-

kim razie niepotrzebni s zastpcy. W razie nieobecnoci któ-

rego z czonków, komplet skadaby si z trzech osób. Gdyby

mieli by zastpcy, nie wiadomo który z nich miaby zastpo-

wa, czy ten, co najwicej mia kresek przy wotowaniu, czyli

te ten, na któregoby si pozostali czonkowie Rzdu zgodzili.

W projekcie jest powiedziane: wGdyby Wódz Naczelny
zasiada...(( — lepiejby byo: »gdy zasiada bdzie...«,

poniewa prawem mu jest zarczona mono zasiadania

w Rzdziea.

JW. Woowski: » Co si tyczy liczby, dwóch zda mie nie

mog; lepsza jest liczba potrójna, ni piciu; lecz wikszo
jest za piciu, wtenczas komplet byby z trzech, a zastpcy nie-

potrzebni. Suszna jest rzecz, e czonkowie Rzdu nie maj
mie adnych innych obowizków. Go si tyczy odpowiedzial-

noci, cignlibymy na siebie krytyk caej Europy, gdybymy
podwójn zaprowadzili odpowiedzialno. Wybierajc czonków
Rzdu, powinnimy ich otoczy nieograniczonem zaufaniem;

do Ministra za naley nie kontrasygnowa postanowie sprze-

cznych z prawem «.

JW. Lempicki: wPowtórzy tu mona zdanie JW. Swidzi-

skiego, e sia ma si w stosunku odwrotnym do liczby. Co do

gosu JW. Franciszka Sotyka, myl, e bezwzgldnie, czy s
osoby zdolne lub nie, na zasady powinnimy uwaa«.

JW. Zwierkowski : wZdania dziel si na trzy czci: pierwsze

za jedn osob, drugie za trzema, trzecie za picioma. Co do

jednej, wniosek upad; o trzech tylko kilku mówio. Ja jestem

za picioma, pomimo tego, e jest sze wydziaów ministeryal-

nych, bo jedna osoba bdzie moga zaj si przedmiotami,

skarbowymi i wojennymi«.

JW. Markowski: »Poniewa okazuje si, e wicej jest zda,
aby piciu zasiadao w Rzdzie, ta liczba, sdz, zawsze by
powinna, przeto naley ustanowi dwóch radców, by komplet

by zawsze z piciu«.

JW. Roman Sotyk: ))Ze wszystkich tu wiatych gosów
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pokazuje si, e wikszo Izby da, by byo piciu czonków
Rzdu; moje zdanie jest podobne; cho tu odpowiedzialno
by nie naoe, bo reprezentuj wadz królewsk, jednak wielka

jest odpowiedzialno moralna, która wpyw swój skuteczny

na wszystkie czci wywiera«.

JW. Dembowski: wCo do iloci osób, sdz, e pi jest

przyzwoitsza((.

JW. Swirski : wPewny jestem, e wiato Reprezentantów
dokona jak najlepiej tego wyboru. Nie umiem nawet znale
stanowczego zdania wzgldem liczby osób. Rzd skada ma-
jcych, tylko mam tu sobie za obowizek rozwin teory od-

powiedzialnoci Ministrów. Jak moe Rzd by odpowiedzial-

nym, kiedy jest tylko sdzi przedstawie Ministrów? Sdzi on

o potrzebie prawa lub postanowienia na mocy faktów i przed-

stawie Ministrów. Jeli te s 0})arte na faszywych zasadach

winni s Ministrowie, ale nie Rzd, który je w dobrej wierze

za prawdziwe sdzi. Std pochodzi nietykalno Króla i nasz

Rzd wic, wstpujcy w prawa królewskie, odpowiedzialnym
by nie moe, tylko Ministrowie«.

JW. Swidziski: wLubo najmocniej na Komisyach obstawa-

em za trzema osobami, aby zastpcy nie mieli gosu dorad-

czego; gdy jednak w projekcie utrzyma si gos doradczy za-

stpców, a wikszo Izby chce liczb czonków, do Rzdu
nalee majcych, do piciu pomnoy, kiedy szybko dziaania

i tak osignit nie jest, bo doradcy czas bd zabiera, naj-

lepiej wic bdzie, jeli si zgodzimy na piciu czonków, z ko-

niecznym kompletem trzech i nie dodajc nigdy zastpców«,

JW. Marszaek: »Zdaje mi si, e na ten wniosek wikszo
si zgadza<(.

JW. Woowski czyta redakcy:

))Rzd Narodowy skada si bdzie z piciu czonków,
z których jeden bdzie prezydujcy; dziaania jego w zupenym
komplecie odbywane i wikszoci rozstrzygane by maj. Gdy
Wódz Naczelny zasiada bdzie w Rzdzie, w razie równoci
gosów wyj ma czonek, który przy wyborze najmniej mia
kresek«

JW. Dembowski: wKiedy Wódz bdzie zasiada w Rzdzie,

konieczn jest rzecz oznaczy liczb piciu«.
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JW. Marszaek: »Zdaje mi si, e trzeba naprzód postano-

wi, czyli maj by zastpcy, czy nie?

JW. Wyk: wZnajduj redakcy niestosown co do nieo-

bejmowania urzdów. Czy tu nale take Senatorowie i Re-

prezentanci? Nie chcemy takich wiate traci. Kto bdzie
w Rzdzie, nie moe by Ministrem, ani piastowa urzdu, czy

wadzy wykonawczej, czy wojskowej, lecz ja jestem zdania, e
Senator i Pose w Rzdzie mog zasiada«.

JW. Jasieski: »Zgadzam si z JW. Wykiem; wczenie
powirmimy usun wszelkie wtpliwoci. Go do liczby czon-

ków— dlaleg-o Izba da piciu czonków, e trzech jest komplet

niedostateczny, lecz wtenczas doradcy adnego nie powinni

mie gosu, bo wiemy z wasnego dowiadczenia, co to s dy-

skusye i jakieby std byo czasu spónienie«.

JW. Wiszniewski: »W redakcyi radzibym umieci, e Rzd
skada si z piciu osób nieodpowiedzialnych, e ci nie mog
mie innego urzdu. Reprezentanci i Senatorowie maj by
przez czas urzdowania w^ dziaaniach swoich zawieszeni,

a dlatego chcemy mie piciu czonków, aby nie byo za-

stpców «.

JW. Zwierkowski : » Gdyby zasiadao czterech tylko czonków,

w razie równoci zda, nie chciabym, eby prezes rozstrzyga,

bo miaby dwa gosyw.

JW. Deskur: wJa jestem za picioma bez zastpców, a gdyby

Naczelny Wódz by w Radzie, ten z czonków winien ustpi,
który ma najmniej kresek; nadto by aden czonek Reprezen-

tacyi lub Senator, do Rzdu wybrany, nie zasiada w Izbie«.

JW. Roman Sotyk: »Zdaje mi si, e piciu bdziemy mieli

czonków, trzech skada komplet, a dwóch zostanie na za-

stpcow«.

JW. Augustyn S^orzkowski: wGzy maj by dwaj doradcy

z gosem doradczym lub stanowczym? Podug mnie, nie powinni

oni mie adnego gosu, tylko w przypadku zastpstwa. Gdyby
wybór pad na Prezydujcego w Senacie lub Marszaka Izby

Poselskiej, czy ci maj sprawowa swoje obowizki w Izbach ?«

JW. S^arszaek : )>To zapytanie winno by rozstrzygnite;

mojem zdaniem, Prezes Senatu i Marszaek, przez czas zasia-

dania w Rzdzie, nie powinni mie uczestnictwa w Izbach;

wadze te musz by odczone; wiee obecne dowiadczenie
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jest ju dowodem, e te czynnoci nie mog si z sob po-

godzi«.

JW. Dembowski: wChciaem powiedzie to, co JW. Marsza-

ek powiedzia, ale przedewszystkiem naley wotowa na za-

sad, czy ma by piciu czonków z zastpcami, lub bez za-

stpców ?«

JW. Swidziski : »Niedawno w tej samej Izbie, kiedy pro-

ponowano trzech czonków w Rzdzie, wszystkie gosy day
piciu; ledwo jeden gos wzniós si za dwoma jeszcze zastp-

cami, a ju wszyscy siedmiu chc mie czonków, jakby nam
nie chodzio o sprysto Rzdu; ja przekonany jestem, e
i piciu jest ju zanadto. Jedynie si dlatego zgodziem na t
liczb, e komplet mia by z trzech, lecz dodanie dwóch
zastpców powikszy niepotrzebnie dyskusy; prosz wic o wo-

towanie, czy ma by piciu, czy trzech czonków w Rzdzie ?«

JW. Badoski : wWidoczna dno jest gosów, by komplet

nie by z trzech, ale z piciu, dlatego aby dziaalno bya
w tej liczbie, nie naley powiksza liczby czonków do sie-

dmiu, ale tylko, aby byo dwóch zastpców — na przypadek

saboci czonków — którzyby nie mieli gosów, tylko w za-

stpstwie«.

JW. Wyk: wJestem przeciwko dodawaniu zastpców, bo

gdy ci tylko w zastpstwie zasiada bd, nie bd obeznani

z tokiem rzeczy i nie bd mogli stosowanie radzi. W razie

za zasiadania Naczelnego Wodza, czonek najmniej kresek

majcy nie bdzie obznajmiony z dziaaniami wojennemi«.

JW. Radonski : » Dziaania Rzdu nie wymagaj cigego
obeznania si rzeczy z przedmiotami obradowanymi. Nie konie-

cznie potrzeba by in filo, dosy bdzie obznajmi si w cigu
obrad, zwaszcza, e zawsze Ministrowie przedstawiajce

JW. lyiarszaek: wPodaj tu kw^esty do wotowania: czy
komplet bdzie z trzech, czy z piciu ?«

Kwestyi tej nie przyja Izba.

))A wic nowa kwestya: czy ma by piciu bez za-

stpco w, lub te piciu z dwoma zastpcami ?«

Kwestyi tej take nie przyja Izba.

JW. Dembowski: wMoe ta kwestya uczyni zadosy daniu
Izby : czy ma by czonków piciu, do kompletu
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trzech, bez zastpców, czy te czonków piciu,
z dwoma zastpcami, do kompletu piciu ?«

Kwesty t przyjto.

JW. Marszaek: »Wzywam JJWW. Faltza, PI ich t,

Niesioowskiego i eleskiego na asesorów do woto-

wania«-

Gosowano w nastpujcy sposób i):

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW.
Teodor lski, aff. Jan hr. Ledóchowsl^i, neg. Ferdynand Walewski, neg.

Micha Walewski, neg. Józef Gostkowski, neg. Jan Bukowski, neg. Jan

Szymczykiewicz, aff.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski, aff. Wadysaw Sotyk, aff.

Franciszek Jaboski, aff.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW.
Cypryan Baczyski, aff. Józef ir. Ledóciowski, neg. Antoni Suchodolski,

aff. Franciszek Sotyk, aff. Andrzej Deskur, aff. Roman Sotyk, neg. Kon-

stanty Swidziski, aff.

Deputowani: Franciszek Chomentowski, neg. Jan Pusztynika, aff.

Ignacy eleski, neg. Ludwik empicki, aff. Jan Posturzyvski, aff. Jan

Gratkowski, aff.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil

Morawski, neg. Jan Nep. Gliszczyski, neg. Marcin Radoski, neg. Stani-

saw Kaczkowski, aff. Rafa Pstrokoski, neg. Kazimierz Bartochowski, neg.

Alojzy Biernacki, aff. Kantorbery Tymowski, neg. Wadysaw hr. Ostrowski,

aff. Ignacy Morzkowski, aff.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz, neg. Sebastyan Szymoski,

neg. Antoni Jaksiewicz, neg. Stanisaw Miczyski, aff. Józef Ziemicki,

neg. Ksawery Biedrzyski, neg.

ZWojewództwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz, aff. Ksawery hr. Niesioowski, neg. Ignacy Bielski, neg. Alojzy

hr. Poletyo, neg. Józef wirski, aff. Józef Chrzanowski, neg. Tomasz br.

Wyszyski, aff. Józef Rozenwerth, neg.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch, neg. Kuczewski Jan, neg.

Pawe Cieszkowski, neg. Wojciech Wgleski, aff. Andrzej Mazurkiewicz,

negative.

Z Woj e wództwa P ockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski,

aff. Pawe Grbczewski, nieobecny. Maryan Cissowski, neg. Konstanty Wit-

kowski, aff. Wincenty Chemicki, aff. Stanisaw Barzykowski, aff.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski, neg. Kajetan Kozow-
ski, aff. Klemens Witkowski, aff. Wojciech Chobrzyski, aff.

^) Wedug allegatów: na komplet trzech bez zastpców — affirma-

tive; na komplet piciu — negative. (P. W.).
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Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW.
Aleksander Szymanowski, aff. Konstanty Jezierski, aff. Jan Rostworowski,

Szczepan winiarski, aff. Stanisaw hr, Jezierski, aff. Jakób Okcki, aff.

Antoni Plichta, aff. Franciszek Dbrowski, aff. Ignacy Starzyslii, aff. Adam
uszczewski, aff. Rudolf Wieszczycki, affir. Franciszek Trzciski: »Im

w mniejszej liczbie Rzd, tem silniejszy «, aff. Augustyn Subicki, aff. Józef

Kretkowski aff. Józef Modliski, aff.

Deputowani: JJWW. Jakób Piotrowski, aff. Józef Brinken, aff.

Micha Piotrowski, aff. Walenty Zwierkowski, neg. Franciszek Woowski, aff.

Ksawery Czarnocki, neg. Wojciech Chodecki, aff, Antoni Zawadzki, aff. Wa-
lenty Zwa, aff. Wincenty Waszkiewicz, aff.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski, neg. Ludwik Bieniecki, aff. Franciszek Zalewski, aff. Jan hr.

Jezierski, aff. Wadysaw Zawadzki, neg. Ignacy Wyk, aff. Teodor Ja-

sieski, neg.

Deputowani: JVV. Franciszek Obniski, aff.

Z W^ojewództwa Augustowskiego. Posowie: JJWW\
Antoni Bykowski, neg. Józef hr. Starzeski, neg. Jan Augustowski, aff.

Franciszek Kisielnick, aff. Wincenty Gawroski, aff. Jan Floryanowicz,

affirmative.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz, aff. Józef Wiszniew-

ski, affirmative.

JW. Marszaek: wPo obliczeniu wotów pokazao si za

przyjciem czonków piciu bez zastpców go-
sów 63, przeciwnych 38«.

IW. Woowski czyta redakcy:

)^Rzd Narodowy skada si bdzie z prezesa i czte-

rech czonków, którzy adnego urzdu etatowego sprawowa,
a gdyby byli Senatorami lub czonkami Izby Poselskiej, przez

czas swojego urzdowania w Izbach zasiada nie maj. Dzia-

ania Rzdu w komplecie najmniej trzech odbywane i wi-
kszoci rozstrzygane bd. Gdy Wódz Naczelny zasiada b-
dzie w Rzdzie, wówczas w razie równoci gosów wyj ma
czonek, który przy wyborze najmniej mia kresekw.

Redakcy t jednozgodnie przyjto.
JW. Biernacki: wCzyby tu nie naleao odwoa si do

uchway z d. 24 stycznia o atrybucyach Wodza?«
JW. Jasieski: »W razie równoci zda prezes rozstrzyga«.

JW. Marszaek: ))Tak by nie moe, bo prezes miaby dwa
gosy, ale jeszcze jedna wtpliwo: gdyby prezes nie by obe-

cnym, kto wtedy prezyduje? Zdaje si, e czonek, najwicej

kresek majcyw.

Dyaryusz. 21
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Przyjta zostaa nastpujca redakcya art. 5:

))Rzd Narodowy skada si bdzie z prezesa i czterech

czonków, którzy adnego urzdu etatowego sprawowa, a gdyby

byli Senatorami lub czonkami Izby Poselskiej, przez czas swo-

jego urzdowania, w Izbach zasiada nie maj. W niebytnoci

Prezesa zastpi go czonek, najwicej kresek przy wyborze

majcy. Dziaania Rzdu w komplecie najmniej trzech odby-

wane i wikszoci rozstrzygane bd. Jeeli zajdzie równo
gosów, czonek, najmniej kresek majcy, wyj pow^inien. Gdy
Wódz Naczelny, stosownie do art 9 ^) ustawy sejmowej z d,

24 stycznia b. r. zasiada bdzie w Rzdzie, wówczas, w razie

równoci gosów wyj ma równie ten czonek, który przy

wyborze najmniej mia kresek«.

Artyku 6 (a dawniej 3). Odczytana zostaa redakcya

z pierwszego projektu:

»Wybór czonków Rzdu Narodowego dopeni si sposo-

bem nastpujcym: Komisye Sejmowe przedstawi list, z osób

pitnastu zoon. Z tej listy, do której Izby wicej kandyda-

tów dopisa mog, obie Izby wybior pierwszem wotowaniem

prezesa, drugiem dwóch czonków i trzech zastpców«.

JW. Chodecki : ))Zeby si nie zdawao, e nam Komisye

narzucaj kandydatów, niech do Izby naley ich przyznanie«.

JW. i^odliski: wLepiej bdzie, gdy Czonkowie sami na

czystych kartkach napisz piciu kandydatów, z których pierwszy

na prezesa, czterech innych na czonków, wolno podanychw.

JW. Wyk: wNie zgadzam si z JW. Modliskim, by razem

wotowa na prezesa i na czonków, lecz osobno. Prócz tego

wotowanie i wybór w obu Izbach odbywa si ma«.

JW. Jan Ledóchowski : wPopieram wniosek JW. Modli-

skiego; przywilej podawania kandydatów niewaciwie sobie

przywaszczyy Komisy e«.

iW. Jasieski: »Wniosek kolegi Chodeckiego zgadza si

z duchem Izby, lecz gdyby w Izbie podawani byli kandydaci,

1) Powinno by art. 10, gdy ten, a nie dziewity, traktuje o udziale

Naczelnego Wodza w Rzdzie. Bd, popeniony przez Izb, tern si tu-

maczy, e w pierwotnym projekcie art. powyszy mia cyfr 9, a dopiero

w cigu dyskusyi, po wstawieniu jednego nowego artykuu, uzyska cyfr

10. Porównaj wyej sir. 163 i str. 168 (P. W.)
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byoby duo dyskusyi o osobach; Komisye wic dla skrócenia

czasu chciay poda kandydatówa.

JW. Morozewicz : wNie kademu powinno by wolno dopi-

sywa kandydata, lecz, na wniosek czonka Izby, Izba moe
go kaza dopisa«.

JW. Swidziski: ))Podawanie kandydatów nie jest rzecz

Komisyi; one tylko przygotowuj prace Izby; z podawanych wic
przez nie kandydatów Izba, których zechce, odrzuci, a nowych

natomiast przyda, zawsze jednak bez dyskusyi o osobach, któ

raby bya nieprzyzwoit. Obranie Rzdu jest rzecz tak wan,
e podwójne gosowanie nie jest zbyteczne, gdy mamy jedynie

prost wikszoci decydowa Kiedy Izbie wolno bdzie na

wniosek jednego z Czonków dodawa kandydatów, nie trzeba

si lka zmniejszenia ich liczby«.

JW. Wiszniewski: »Nie naley traci czasu, po co mitry
go mechanicznie? Projekt wymaga pitnastu kandydatów; po-

trzeba tydzie czasu, aby si na nich zgodzi, kiedy, podug
wniosku JW. Modliskiego, wszystko zaatwionem by moe«.

JW. Franciszek Sotyk: »W draiiwem pooeniu znajdo-

wayby si Komisye, gdyby miay podawa kandydatów. Pre-

sumpcya jest, e obradujcy dostatecznie znaj osoby. Jestem

za wnioskiem JW. Modliskiego«.

JW. Biernacki: wDaleki jestem od wyjednania przywileju

Komisyom; czuj draliwe pooenie Komisyi, gdyby miay po-

dawa kandydatów, lecz nie widz innego sposobu. Gdyby kady
pose poda piciu kandydatów, atwoby wybór móg pa na

wielk liczb rónych osób; jestem wic zdania, aby Komisye

poczone podaway kandydatów, a Izba przez pow^stanie roz-

strzygnie, których chce zatrzyma, których odrzuci, i których

nowych doda «.

JW. Gawroski: wZgadzam si na to, aby Komisye poday
kandydatów do wyboru, lecz nie na to, aby ich narzucay; Izba

ma tylko wiedzie zdanie Komisyi«.

JW Morawski: ))Skoro zgodzimy si na ilo kandydatów,

zgodzi si moemy na to, eby kady Czonek poda piciu;

z tych 10 lub 15 osób, najwicej gosów majcych, bdzie na

licie kandydatówa.

JW. (Marszaek: wPodobn list poda Senat; z nich wybie-

21*
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rzemy czonków Rzdu; idzie wic tylko o liczb kandydatów

i o redakcy artykuu«.

JW. Biernacki: »Na prezydujcego powinni by podani

osobni kandydaci*.

JW. Mazurkiewicz: ^Postpimy sobie tak, jak przy wyborze

Naczelnego Wodzce
JW. Franciszek Sotyk: ))Troszczymy si tak bardzo o po-

dawanie kandydatów, a jestem pewien, e kady z nas ju
dawno w sercu kandydatów wybra«.

JW. Swidziski: »Z poprzednich gosów nie wyczerpaem
tego przekonania, czy projektowanie kandydatów do Izby tylko,

czy i do Komisyi naley«.

JW. lyiarszaek: wZdawao si owszem, e jest jedno tylko

przekonanie. Kto wic jest za zasad wyboru, przez JW. Mo-

dliskiego podan, niech powstanie; kto za zasad wyboru,

przez Komisye wniesion, niechaj siedzi«.

JW. Swidziski: »Nie zbijam zasady JW^ Modliskiego,

bo Izby mog utrzyma lub odrzuca kandydatów Komisyi;

pytam si tylko, czy Komisye nie mog przynie listy kandy-

datów do dowolnego Izby uytku?«

JW. S^aorawski: ))Tu idzie tylko o wybór kandydatów, wic
w tem Izba Poselska moe zastpi Komisye«.

JW. Woowski : »Podawanie kandydatów bdzie miao wpyw
podrzdny na wybór. Wybór cisy naley do Izb, a propono-

wanie do Komisyówa.

JW. Zwierkowski : »Wybór kandydatów powinien w po-
czonych Izbach nastpi«.

JW. Marszaek : »Czy Komisye maj przedstawia kandy-

datów, czy nie?((

JW. Radoski : wizba powinna i wybór czyni i przedstawia

kandydatów«.

JW. Woowski : wJest jednak wyrane prawo, e wszystkie

projekta maj przechodzi przez Komisyea.

Izba owiadcza si za wnioskiem JW. Modli-
skiego.

JW. Wiszniewski: wKandydaci maj by w potrójnej liczbie

podawania.

JW. Jan hr. Ledóchowski : wJeeli bdzie przedstawionych
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omiu kandydatów, natenczas wspókandydat prezesa bdzie

dziesitym«.

JW. Marszaek: »A gdyby nie bya z czonków Izb wy-

brana ?«

JW. Woowski: »W razie takiej jednomylnoci nastpioby

wykrzyknienie, a wotowanie staoby si niepotrzebnem«.

Izba przyja nastpujc redakcy artykuu 6:

»Podawanie kandydatów równie, jak wybór prezesa i czon-

ków Rzdu Narodowego, dopeni si w poczonych Izbach

w nastpujcy sposób: Kady Czonek poda naprzód na oso-

bnej licie dwie osoby, które na prezesa proponuje; z list tych

dwaj, najwicej majcy za sob gosów, bd kandydatami,

z których Izby podug prawa z d. 22 stycznia r. b. prezesa

wybior. Po wyborze prezesa, nastpnie kady z Czonków poda

na licie osobnej cztery osoby, które na czonków Rzdu pro-

ponuje; z list tych omiu, najwicej za sob majcy gosów,

bd kandydatami, z których Izby czonków Rzdu wybior".

Artyku 7 (a dawnego projektu czwarty):

JW. Swidziski czyta redakcy: ))Wszystkie akta publiczne

Trybunaów Sdów, i Magistratur jakichbd po dniu 29 listo-

pada [1830] zasze i jeszcze zaj majce, wydawane bd pod

imieniem Rzdu Narodowego. Monety i stemple nosi bd
oznaki narodowe, przez Rzd wskazane. Ogoszenie praw i po-

stanowie naley do Rzdu«.

IW. Woowski: ^)Trzeba powiedzie: w imieniu — nie:

pod imieniem«.
JW. Klemens Witkowski : wTen artyku zaradza na przyszo.

Sdy sdziy, lecz nie wydaway wyroków«.

JW. Woowski: »Tu jest mowa o extraktach wyroków, nie

o samych wyrokachw.

JW. Dembowski: ))Przed tym artykuem powinien by umie-

szczony artyku 13.

JW. Swidziski: » Artyku 13 zawiera w sobie przepis, e
dopiero po wyborze czonków Rzdu i mianowaniu Ministrów,

nastpi ma wybór Deputacyi Sejmowej«.

JW. Chobrzyski: wTrzeba powiedzie, e obowizkiem jest

Rzdu ogosi prawa najdalej w trzy dni po ich uchwaleniu«.

JW. Klemens Witkowski. wZa Ksistwa Warszawskiego Król
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mia VETO i móg praw nie ogosi; dlatego nie byo podo-

bnego przepisu«.

JW. Woowski: wNie naley czasu oznacza, tylko powie-

dzie: )>w terminie prawem p r z e p i sa n y ma.

JW. Radonski : wPopieram wniosek JW. Dembowskiego, bo

nastpujce artykuy nie mog by przyjte, nie zgodziwszy

si wprz()d na artyku trzynasty«.

JW. Siaski : »Potrzebny jest termin ogoszenia praw«.

JW. Marszaek: wZeszy Rzd wszystkie prawa gwaci, lecz

nie mona wnosi, aby Rzd, wybrany przez Naród, podobnie

postpowaa.

JW. Woowski czyta artyku prawa z r. 1816:

))Art. 3: »Przy kadem prawie, urzdzeniu i postanowieniu

królewskiem wydrukowanym zostanie dzie ogoszenia w tych

sowach: Dzie ogoszenia N, roku N, z którym to dniem prawo

staje si obowizujcem dla wszystkich mieszkaców kraju,

dzie za ogoszenia jest dwudziestym pitym po wydruko-

waniu «.

JW. Klemens Witkowski: ))Za dugi jest termin dni dwa-

dziecia pi, niech Izba krótszy oznaczy, dziesi dni naprzy-

kad«.

JW. Jaboski: wOznaczenie terminu jest zbyteczne; w Dzien-

niku Praw wydrukowanie nie moe zaraz nastpi, bo ten nie

arkuszami, ale w^oluminami wychodzi<(.

JW. Woowski: wProsz, aby nie byo tego dodatku; by-

aby to rzecz niesychana«.

JW. Morozewicz: wDwa mog by przypadki: albo prawo
wniesione przez Sejm, albo przez Rzd; w pierwszym Sejm
moe oznaczy termin jego ogoszenia, w drugim przypadku

interesem Rzdu bdzie spieszne ogoszenie prawa«.

JW. P/lorawski: »W Dzienniku Praw jest oznaczony termin

dni dwadziecia pi. Minister sprawiedliwoci, w razie nieo-

goszenia, moe by pocignity do odpowiedzialnoci.

JW. Chobrzyski : »Cofam mój wniosek co do terminu ogo-

szenia«.

JW. Swidziski czyta redakcy (artykuu 7):

))Wszystkie akta publiczne Trybunaów, Sdów i Magi-

stratur jakichbd, po dniu 29 listopada 1830 r. zasze, wyda-
wane bd w imieniu Rzdu Narodowego. Monety i stemple
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nosi bd oznaki narodowe, przez Rzd wskazane. Prawa

i postanowienia Rzd ogasza jest obowizany«.

Izba przyjmuje t redakcy.
Izba zgadza si, aby artyku 5 dawnego projektu by

poczony z artykuem 8 tego projektu, gdzie jest mowa
o mianowaniu urzdników.

JW. Wlarszaek: »a danie wielu czonków solwuj ses-

sy do dnia jutrzejszego, do godziny 10 zrana«.

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 28. Sty-
cznia 1831 r.

Po odczytaniu listy obecnoci pokazao si, e byli obecni:

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski. Jan hr. Ledóchowski. Ferdynand Walewski. Micha Walewski. Jó-

zef Gostkowski. Jan Bukowski. Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JJW\\^. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Franciszek

Jaboski,

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski. Józef hr. Ledóchowski. Antoni Suchodolski. Franciszek

Sotyk. Andrzej Deskur. Konstanty Swidziski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-

rawski. Marcin Radoski. Stanisaw Kaczkowski. Rafa Pstrokoski. Kazi-

mierz Bartochowski. Alojzy Biernacki. Kantorbery Tymowski. Wadysaw
hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Antoni Rembowski. Sebastyan

Szymoski. Antoni Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Józef Ziemicki. Ksa-

wery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-

rozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo.

Józef Swirski. Józ. Chrzanowski. Tomasz br. Wyszyski. Józ. Rozenwerth.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Jan Kuczewski. Wojciech

Wgleski. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Wincenty Chemicki. Stanisaw

Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski. Kle-

mens Witkowski. Wojciech Chobrzyski.
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Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW, Ale-

ksander Szymanowski, Jan Rostworowski. Szczepan winiarski. Stanisaw
hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franciszek Dbrowski. Ignacy

Starzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczycki. Franciszek Trzciski.

Augustyn Subicki. Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woowski.
Ksawery Czarnocki. Augustyn Morzkowski. Wojciech Chodecki. Antoni
Zawadzki. Walenty Zwa. Wincenty Waszkiewicz.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Franciszek

Zalewski. Jan hr. Jezierski. Joachim Lelewel. Wadysaw Zawadzki. Ignacy
Wyk. Józef hr. Maachowski. Teodor Jasieski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. Ant.

Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Wincenty Gawroski.
Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Wincenty Kruszewski.

JW. Jan Ledóchowski w materyi porzdkowej:

»Przewietna Izbo Poselska! We wczorajszym numerze:

Nowa Polska, umieszczonym zosta artyku, uwaczajcy hono-

rowi i powadze caej Izby. Nie mona inaczej i godniej na t
bezimienn i szkaradn potwarz odpowiedzie, jak milczeniem

penem wzgardy. Wywiedzie si jednake naley o przyczy-

nach i zamiarze podajcego, który, zapewne sam bdc wyro-

dnym Polakiem, niezgod i nieufno midzy caym Narodem,
a Izb wprowadzi usiuje. Ruble rosyjskie i talary pruskie

pobudziy go bezwtpienia do przedsiwzicia takowego kroku.

Musi to by jedna z tych dusz bezwstydnych, przez Moskali

zostawionych, by burzy i rozdwaja umysy, ku dobru publi-

cznemu zjednoczone. Przykro nam widzie midzy redaktorami

tej gazety zamieszczone imi jednego z szanownych naszych

kolegów znanych. Pewni jestemy, e jemu ta nikczemna po-

twarz nie bya bynajmniej wiadom, ale prosimy go, i mamy
do tego prawo, by, jako reprezentant Narodu i dobrze my-

lcy Polak, wicej nie nalea do redakcyi pisma, czernicego

Reprezentacy narodow w oczach caego wiata. Prócz tego,

Izba moe osdzi, co z potwarc uczyni wypada; mojem jest

zdaniem, aby prawu, jasno w tym wzgldzie wol sw obja-

wiajcemu, dochodzenie tego czynu zostawi; byoby to nie-

godnem Izby, by si sama tak bahym przedmiotem zajmowaa«.

JW. Marszaek: »W nieobecnoci kolegi naszego, Lelewela,
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niech mi wolno bdzie powiedzie, e redaktorowie gazety:

Nowa Polska, niekolegialnie j wydaj. Zwróci ju na to

uwag JW. Ledóchowski i nie obwinia Lelewela, bo on o tym
artykule nie wiedzia, i tern mocniej przy tem obstaj, e ko-

lega Lelewel oznajmi nam wczoraj, e nadal do tej redakcyi

nalee nie zechce. Zniewaga, wyrzdzona Izbie, cay Naród

obraa; artyku statutu organicznego jest jasny; sdz jednak,

e nie do Izby naley dochodzi swego pokrzywdzenia, ale do

urzdu publicznego, który zapewne, bez naszego odwoania
si, uczyni tego nie omieszka«.

JW. Jaboski: »Wedug mnie, autor bezimiennego arty-

kuu dopuci si najwikszej obelgi, tak wzgldem manda(n)-

tów naszych, jak nas samych, wybranych. Zdaje si, e dzi,

kiedy nie mamy Króla i my go przedstawiamy, dopuci si
obelgi majestatu; przeto mamy prawo wezwa redaktora do

objawienia autora, aby tego, jako niegodnego imienia Polaka,

przez pisma publiczne ogosi<(.

JW. Jasieski: wFasze i potwarze gazety: Nowa Polska,

oddawna powinny byy nas uderzy; jeden ze sprawców na-

szej rewolucyi, Piotr Wysocki, bez wasnej wiedzy by poli-

czony do redaktorów tego pisma i ju oddawna da wyma-
zania. Moe i imi Lelewela w podobny sposób jest umie-

szczone. Redaktor chcia sobie pokup zrobi temi imionami,

lecz jest to fakcya przeciwna naszej sprawie, bo mie powsta-

wa pod paszczykiem bezkarnoci na ludzi, przez Naród wy-

branych «.

JW. Jezierski: ))Gdy na mnie miotano obelgi, gardziem

niemi, jako niewinny, ale dzi, gdy caa Reprezentacya jest

zelon, stosujc si do rozwinitej myli, zgadzam si, e po-

dobne artykuy, niezgod i nieufno rozsiewajce, zy tylko

Polak pisa moe«.
JW. Klimontowicz: »Redakcya gazety: Nowa Polska, znana

od pocztku z swojej burzliwoci, dzi na ca Reprezentacy

Narodu powstaje, dzi, kiedy Reprezentanci wszystko nios dla

Ojczyzny, kiedy z gorliwoci stanowi uchway, byt nasz usta-

lajce. Prosibym przeto, aby autor artykuu by wyledzony
i, stosownie do praw, za obraz majestatu ukaranym.

JW. Rembowski: »Wniosek JW. Ledóchowskiego, aby na

obelywy artyku Nowej Polski tylko milczeniem penem wzgardy
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odpowiedzie, sdz, e nie jest zgodny z pooeniem obecnem

rzeczy. Zbrodnia jest daleko wiksza, bo przeciwko majesta-

towi i bezpieczestwu Narodu; prawo za kryminalne w tym

wzgldzie tak mówi: » zniewagi, wyrzdzone osobie panuj-

ceofo przez mowy, pisma, druki, szyderskie obrazy, jeeli obel-

ywe mowy, niech przeciw osobie Monarchy wzbudzi mo-

gce, publicznie miotane, lub jeeli pisma, draki, szyderskie

obrazy udzielane byy; zamkniciem w don^iu aresztu publi-

cznego od roku jednego do lat trzech ukarane by maj«.

JW. Gawroski: wStan rzeczy jest ju dosy wyjaniony;

dziennikarz i autor artykuu obrazili majestat Narodu, sdz
wic, e Marszaek moe wezwa Komisy sprawiedliwoci,

aby obadwa byli zaskarenia.

JW. Tymowski: wMniemam, e w tych czasach rewolucyj

nych zapa czsto zbytnio si posuwa; sdz, e wzgarda re-

prezentantów Narodu na tak nikczemne potwarze bdzie do-

stateczn «.

JW. VVy!(: aNieznany jest autor artykuu; w pimie tern

najwicej bywa artykuów uszczypliwych bez podpisu, lecz

gównym redaktorem jest Jan Zuhowski, on wic powinien

wyda autora, lub sam za artyku odpowiedzie«.

JW. f^arszaek: wPowtarzam to, com ju powiedzia, aby

Izba spucia si na urzd publiczny, a sama swych krzywd

nie dochodzia. Minister sprawiedliwoci najstosowniejszych do

tego uy moe n dków^, które prawdo wskazuje «.

JW. F^iOrawski: wGdyby prawo karne nie obejmowao wszy-

stkich rodzajów wystpków, to uwagi nasze byyby bezuyte-

czne, bo prawo, nie przewidziawszy wystpku, nie oznaczyoby
kary, lecz e w^anie prawo przewidziao, przeto wnosz, by-

my odstpili od tej materyi i, odesawszy do Ministra spra-

wiedliwoci numer gazety, dali rozstrzygnienia czynu«.

JW. Jan Jezierski: » Wystpek ten musi by uwaany za

zbrodni stanu, przeto tylko przez sd sejmowy sdzonym by
powinien «.

JW. Marszaek: ))Sd waciwy zadecydowa w^przód po-

winien, czy to jest zbrodnia sianu, a w takim razie sprawa do
sdu sejmowego odesan zostanie«.

JW. Swirski: »Artyku, wzity obecnie pod rozwag Izby,

jest niewtpliwie wystpnym, bo dobrego celu w nim upa-
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trzy nie podobna, a sprawia wszystko ze, jakie utrata zaufa-

nia w najwyszej wadzy za sob pociga. Gdy jednak prawo

dostatecznie opisao wystpek, gdy oddawanie pod sd w spra-

wie osobistej nie zgadza si z delikatnoci i godnoci Izby,

najlepiej odpowiemy na ten artyku, gdy, polecajc Ministrowi

sprawiedliwoci poszukiwanie prawne, przystpimy do roztrz-

sania projektu o Rzdzie«.

JW. Posturzyski : wBy dyskusya ta nie dawaa si domy-

la, e jestemy przeciw wolnoci druku, gdy przekonani, e
cieranie si zda wywieca prawd, szanujemy j, nie zga-

dzam si wic z JW. Jezierskim, aby Izba sama tem si zaj-

mowa miaa; ubliaoby to godnoci Izby, ale sdz, i naley
odesa to do waciwego sdu, a nie zostawia bez odesania,

Gdyby to byo tylko uraz osobist, wzgarda byaby dostateczn,

ale potwarz na reprezentantów Narodu wzbudza nieufno,

rozsiewa niezgod w^ kraju. Redakcya tej gazety ustawicznie

wynajduje rzeczy, które rozdraniaj osoby na osoby, magistra-

tury na magistratury; temu raz koniec przykadnem ukara-

niem pooy naley, aby inni nie wayli si rozsiewa tak

zego ducha«.

JW. Kaczkowski: »Nie rozumiem, aby Izba miaa potrzeb

i moga w tej mierze co stanowi, bo prawa s jasne. Co do

mnie, sdz, e wzgarda wystarczy na te sarkazmy kawiar-

nianych polityków, do których ocenie juemy nawykli. Re-

wolucya przywrócia nam wolno druku, i naduywamy jej-

Wolno gazeciarska powinna by kaucy kadego redaktora

ograniczon, i rozumiem, e w tym wzgldzie Izba wyrzec

powinna«.

JW. Swidziski: wZgadzam si ze zdaniem kolegi Kaczkow-

skiego; nie dajmy gorszcego przykadu, stanowic prawa na

czyn przeszy; jeeli jest zbrodniczy, bdzie ukarany; jeeli nie,

dochodzc go, sobiebymy ubliyli; zbyt wielki zaszczyt zrobi-

libymy potwarcy, który nas chcia znieway, gdybymy si
namitnoci unieli; zostawmy to biegowi prawnemu, h^cz

obmylmy take rodki, aby nieufno rozsiewan nie bya;
wnosz wic, aby Izba polecia Komisyom wygotowanie pro-

jektu do prawa na wystpki drukucc

Wszyscy: wZgoda, zgoda!«

f. Marszaek: ))Gdy Izba na to si zgadza, mam honor
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wezwa Komisy prawodawcz do wygotowania stosownego

projektu wzgldem naduy druku«.

JW. Wyk: -Jestem zdania kolegów Kaczkowskiego i Swi-

dziskiego; usilnie jednak dam, aby poszukiwanie polecone

byo Komisyi sprawiedliwoci, eby si niewiadcmoci wyma-
wia nie moga. Sdy poszukuj tylko to, co im jest donie-

sione«.

JW. Woowski: »Inne kary s na obelgi, te s prawem
przewidziane; inne na wykroczenia druku, o których nasze

prawo milczy; na pierwszej tylko zasadzie moemy da spra-

wiedliwoci,

JW. P/larszaek: »Podaj tu pismo JW. Brinkena. który

da, aby obelga, mu wyrzdzona, z urzdu dochodzona byacc

JW. Niesioowski: wProsimy o odesanie tej rzeczy do Mi-

nistra sprawiedliwoci.

JW. Fra. Sotyk: »Przed zaczciem dzisiejszej sessyi byo
mojem zdaniem, eby na wzgard w^zgard odpowiedzie; gdy

jednak dyskusya w tej mierze otworzon zostaa, mona zwró-

ci si do kolegi Lelewela i da, aby owiadczy, e nie

chce ju nalee do redakcyi Nowej Polski. Autor zelywego
artykuu osign cel, kiedy dyskusya tak dugo si cignie;

wnosz wic, eby po owiadczeniu kolegi Lelewela, natych-

miast zamknit zostaa«.

JW. Lelewel: ))Lubo z chci przyjem wspópracowni-

ctwo w redakcyi Nowej Polski, nie miaem jednak szczcia

jednego nawet sowa napisa; gdy jednak Izba tego da, ju-

zem napisa, aby moje imi z redakcyi wykrelono«.

JW. Biernacki: ))Dziel opini Izby wzgldem artykuu ga-

zety i wzgldem odesania go do Ministra sprawiedliw^oci;

chciaem tylko zwróci uwag Izby, czyby nie byo gorszc
rzecz, aby obradowania nasze zacz od cienienia wolnoci

druku, kiedy mamy nad obron kraju naradza si; czylibymy

przez to postpowanie nie usprawiedliwili zarzutów, czynio-

nych nam przez naszych nieprzyjació, e nie moemy znie
wolnoci druku, tem bardziej, e powodem do tego byaby
wasna uraza ?«

JW. Swidziski: »Nie wiem, skd kolega wyczerpa prze-

wiadczenie, jakoby moim i Kaczkowskiego wnioskiem byo
okrelenie wolnoci druku; owszem, owiadczam si za t
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wolnoci; ale nie ma kraju, gdzieby nie karano przestpstwa.

Wolno ta u nas jest czsto naduywan; nie ma dnia, aby
honor najzasueszych osób nie by szarpany; przeto wnosz,
aeby to ju raz okreli, co do rodków za, te si zostawiaj

Komisyi, i w swoim czasie nad tern dyskutowa bdziemy «.

JW. Wyk: » Prawo, którego si dopominamy, bdzie kon-

stytucyjnem: artyku 16 konstytucyi mów^: »wolno druku
jest zarczona, prawo przepisuje rodki przeciw jej naduy-
ciom«. Pierwsz cz ju mamy, drugiej nam brakuje<(.

JW. Aflazurkiewicz: ))Co innego jest wolno druku, a co

innego swawola; za wolnoci wszystkie narody wzdychaj,
lecz swawola powinna by ukrócona; jestem za wygotowaniem
stosownego projeklu«.

JW. Morawski: »Gdybymy nie mieli na teraz dostatecznych

praw, cigajcych potwarze i obelgi, wtenczas prawo o nad-

uyciach druku byoby wanem i nagem; lecz kiedy prawo
karne zasania nas, mamy dzi waniejsze przedmioty do roz-

wagi i nie przystpujmy tak skwapliwie do karcenia krzywd
osobistycha.

JW. Stanisaw Jezierski. wTracimy czas, kiedy o Rzdzie
mamy stanowi; wyrzeczmy, e innej materyi wnosi nie b-
dziemy, póki ostatecznie wzgldem Rzdu nie postanowimy«.

JW. Jan Jezierski: »W tym samym numerze Gazety Pol-

skiej jest artyku, przeciw mnie wymierzony; prosz przeto,

aby Izba w tym wzgldzie i za mn si uja«.

JW. Jasieski: wOdpowiadajc na gos JW. Stan. Jezier-

skiego, owiadczam, e stracilimy wprawdzie wiele czasu, za-

stanawiajc si nad zniewaajcym Izby artykuem; trzeba

przecie raz to zakoczy. Nie ma nic waniejszego nad to, co

rozdwaja Naród. Warszawa widzi nasze postpowanie i po-

dug niego nas sdzi, ale i prowincye s Narodem i mog
da wiar faszywym doniesieniom; trzeba wic najmocniej

poleci t spraw Ministrowi sprawiedliwoci.

JW. Sekretarz czyta:

))Do Ministra sprawiedliwoci. — Umieszczone w nr. 23

gazety: Nowa Polska artykuy, ubliajce Reprezentacyi naro-

dowej, powoduj Izb, stosownie do art. 82 statutu ograni-

cznego, do przesania ich JW. Zastpcy Ministra sprawiedliwo-
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ci, dla pocignicia, kogo wypada bdzie, do odpowiedzial-

noci, jak() prawa przepisuj« (podpisano): Czarnocki.

iW. Swidziski: ))Trzeba, aby szczegóowe obrazy. Czon-
kom wyrzdzone, nie razem, lecz oddzieln drog (do) Mini-

stra sprawiedliwoci odesane byy«.

JW. Wyk: ))W tym samym numerze gazety: Nowa Pol-

ska, podpisanym A. G. wzgldem odrzucenia adresu klubu,

wiksze jeszcze zniewagi dla Izby znajdujw.

JW. Marszaek: »Czy Komisye maj si zaraz zaj wygo-
towaniem projektu o wolnoci druku ?«

JW. Woowski: ))Komisya prawodawcza przedsiwemie to

dzieo, wnoszjednake, aby potem poczonym Komisyom przed-

stawione byo«.

JW. Zast. i^inistra sprawiedliwoci: » Zwracam tu Izby uwag,
e artyku(a) statutu organicznego, do którego si Izba odwo-

uje, nie mona tu zastosowa; ciga on si bowiem do obelg

wyrzdzonych szczegóowym Czonkom, nie za caej Izbie; po-

dobne za uchybienia bywaj z urzdu przez Izby poszu-

kiwane«.

JW. Woowski: ))Sdz, e nie naley cytowa artykuu

prawa w przesaniu Ministrowi, ale nie moemy nowych po-

postanowie wydawa na wypadki ju zasze, tak jak propo-

nowa JW. Ministera.

JW. Posturzyski : wGos JW. Zast. Ministra spraw, napro-

wadza kwesty, czy Izba ma prawo bezporednie zaskarenie

wystosowa, czyli te przez organ urzdu publicznego ma to

uczyni. Sposób pierwszy oskarenia nie zgadzaby si z go-

dnoci Izby. Co si tyczy artykuu prawa, choby zacytowany

by niestosownie, przez tómaczenie ducha prawa monaby go

tu przystosowa, bo gdzie s wszyscy, tam jest i jeden a.

JW. fi^arszaek : wNaley wic w przesaniu Ministrowi opu-

ci cytacy artykuu; zachodzi teraz kwestya, czy prawo wzgl-
dem druku ma by zaraz, czy póniej wygotowane ?«

Gosy: » Zaraz !«

JW. Swidziski: wOprócz projektów do praw, nadchodz
do Komisyi adresa, które nie wymagaj dyskusyi; im prdzej
ogoszenie ich nastpi, tern prdzej si przekona publiczno,
jak magistratury przystpuj do dziaa sejmowych. Komisya
wic organiczna wnosi, aby adresa, za waciwe uznane, od-
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czytane w Izbie zostay, a przez Izb przyjte — w pismach pu-

blicznych ogoszone; sarno ogoszenie ma suy za odpowied

i podzikowanie, podajcym adres«.

Gosy: wZgoda, zgoda I«

))Dwa adresa przesane do Komisyów Izba dozwoli za-

pe vvne odczyta Czonkom, którzy je wnielia.

JW. Barzykowski czyta adres od Województwa Pockiego:

))Rada Obywatelska cznie z wszystkiemi wadzami sa-

dowem! i administracyjnemi, z duchowiestwem, oraz si
zbrojn, w województwie pockiem organizujc si, niemniej

obywatelami województw^a, w stolicy wojewódzkiej znajduj-

cymi si, czyni adres niniejszy do obu Izb Sejmowych, e, jak

dotychczasowe powicenie si województwa byo w^yianiem

najszczerszych uczu ku ocaleniu Ojczyzny i wybiciu si z pod

despotyzmu, tak teraniejsza zmiana, zrzeczenie si Dyktatury

przez Jeneraa Chopickiego, bynajmniej nie ostudza ogólnego

ducha prawdziwych Polaków, którzy uznaj za powinno
z nieograniczonem powiceniem si, broni wszelkiemi siami

niepodlegoci Ojczyzny i sawy imienia polskiego. Owiadczaj,

e wol zgin, ni u jrzy Ojczyzn sw^ uleg wrogowi, e
w miejsce oddania si na jego dyskrecy i ask, chc do wy-

lania ostatniej kropli krwi sw^ojej walczy za niepodlego
Narodu i jego swobody, oraz wydobycia si z pod jarzma de-

spotyzmu; e a do ostatnich szcztków imienia swego po-

wic si dla wsparcia usiowa wspólnych braci jednej matki.

Adres ten przesyamy przez wspóobyw^ateli pukownika

Kisielnickiego i Turowskiego, delegowanego z Rady Obywa-

telskiej, którzy, reprezentujc te same uczucia, osobicie je-

szcze bliej takowe wynurzy zdoaj. Niech yje wolno, je-

dno i porzdek! Niech ginie, kto le myli! Precz sabi lu-

dzie! Ojczyzna i honor Polaków hasem naszem do mierci.

))W Pocku d. 2i stycznia 1831 r.«.

(Podpisano) Stan. Kamieski, Prezes Rady. Floryan Kobylaski, Pre-

zes K. W. Teodor Mioduski, radca wojewódz. Mieszkowski, pukownik, do-

wódca gwardyi ruchomej Wjtwa Pockiego. Karol Czech, ppukownik. Czaj-

kowski, porucznik. Beytlich, kapitan, adjunkt sztabu. Dzwonkowski, poru-

cznik, adjunkt sztabu. Jdrzejowski, pporucznik. Krajewski, porucznik.

Dowódca gwardyi rucliomej obwodu pockiego kapitan Rociszewski. Do-

wódca batalionu I-go w Pocku major Rzewuski. Sumiski Damazy, ma-
jor kawaleryi gwardyi ruchomej. Micha Nosarzewski, kapitan. Onufry
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Ostrowski, porucznik. Goszczysld. Kwasieborski , radca Województwa.

Dziewanowski, radca komitetu. Józefowicz Ignacy Z. R. W. Jaroszewski

Pankracy, referendarz. Modest Swierczewski. agiewnicki Kazimierz, ko-

misarz wydz. skarbowego. M. Skonieczny, komisarz wydz. administr. Ka-

zimierz Koczkowski, zast. li^omis. Wgo. Kazimierz MiJodrowski, sdzia try-

bunau, Prezydujcy. Krajewski Teodor, sdzia trybunau pockiego. Zem-
brzuski Jakób, sdzia trybunau. J.Strzeszewski, Sdzia trybunau. Piechowski,

patron i radca komitetu. Jan Bromirski. J. Nowakowski, patron trybunau.

Szymon Kobyecki, naczelnik sekcyi dóbr. Leonard Gzowski, kapitan. Ta-

deusz Czosnowski, kapitan. Karol Szwol, pporucznik. Jan Ghaciski, pporu-

cznik jazdy. Szymon Zbikowski, pporucznik. Jan N. Olszewski, pporucznik.

Edward Szawowski, porucznik. Józef Ledziiikowski, pporucznik. Napoleon
Luboradzki, pporucznik. Szymon Bagniewski, podporucznik. Jan Nep. Wie-
sioowski, kapitan. Ignacy Berenstorff, pporucznik. Izydor Czarnomski, ppo-

rucznik. Franciszek Chemicki, pporucz. Jan Malanowski, porucznik. Ma-

ksymilian Piaskowski, pporucznik. »Zgin lub zwyciy, kto osabionego

ducha tego we mnie znajdzie, pierwszy ugodzi w me piersi (podpisano)

Bazyli Chróciechowski, major szef sztabu. A. Sawiski. Hipolit Smoliski,

pporucznik puku jazdy. Szczaniecki, porucz. adjutant I-go puku piechoty.

Olszewski Ignacy, pporucznik. Kadubowski, podporucznik. T. Trzciski,

pporucznik jazdy pockiej. Fr. Guzowski, pporucznik piechoty pockiej. Fr.

Oczarski, podpór, puku I-go piechoty. F. K. Ulrych, pporucz. z pukn 2-go

uanów. Leopold Jezioraski, pporucznik jazdy pockiej. Antoni Sosiski,

pporucz. z puku I-go piechoty. Jan Grzybowski. Jan Betchier, Prezydent.

Feliks Mroczkowski, rachmistrz. Andrzej Karszowiecki. Karol Bagiski. Wa-
lenty Nuberski. Tadeusz Borzcki. Ignacy Zabocki. Wiktor Kozowski. Jan

Szymaski. M. mijewski. Fra. Kowalski. Andrzej Panasiewicz. Andrzej

Konopski. Stanisaw Kruszewski. Aleksander Kranz. Kowalewski. Tomasz
Oziski. W. Ostrowski. Mikoaj Waniewski. Snurksiski(?)Radowski. Preuss.

Stenizewicz. Kurella. Mierzkowski. Westaworski. Micha Skotnicki. Szczy-

piorski. Jdrzjowicz. ysiski. Chwalibóg. Kiersznicki. Bernard Smoliski.

Zamoyski. Kwaniewski. Gadomski Wincenty. J. Jdrzjewicz. Ignacy Stemp-

kowski. Wincenty Jagacki. Tomasz Kochowski. K. Plejewski. Stanisaw

Karniski. J. Gibasiewicz. Józef Trzciski. T. Charchowski. K. Luboradzki.

J. Kaczyski. Hipolit Szostakowski. Antoni Grabicki. Piotr Dbski. Stefan

Wsowicz. Dobski. Sadkowski. Myliski. Kaczkowski. W. Krzyszczewski.

Marchwiski, Antoni Mroczkowicz. A. Makowski. J. Mól, Francuz. Smoli-
ski. J. N. Dbski. Rybicki. Goembiewski. Michaowski. Mateusz Chrzci-
ski. Dominik Ciokomski. Antoni Mierzejewski. Franciszek Wolski. Wal-
czyski. Jan Smoleski. Sawiski. apczyski. J. Cubryk. Antoni Sihreur.

Wojciech Lisowski, adjutant. Franciszek Domagalski. Sepawa. W War-
szawie zostajcy Mirosaw Henryk Nakwaski, radca obywatelski. Czonek
komitetu obywatelskiego Brunon hr. Kiciski.

Izba zgadza si na ogoszenie tego adresu.

JW. Roman Sotyk: ))Mam sobie za obowizek odda tu

hod szacunku województwu pockiemu. Skoro regimentarze
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odwoani zostali, zaraz województwo to zrobio skadk blisko

pó miliona na umundurowanie puków, które wystawiaa.

JW. lyiorozewScz czyta:

»Adres Gwardyi Narodowej Stolicy do Sejmu.

»Jak, bez dobrego sumienia, zaprzeczenie nietykalnoci

odwiecznych prawd witoci takowych nie osabia, tak i Na-

ród polski, saw i nieszczciami zarówno prawie znamienity,

cho zdrad i przemoc na chwil znkany zosta, praw swego
samoistnienia adn nie utraci preskrypcy. Ta sama rka,
która mu poprzysiga ulg i losu osodzenie, przez lat pitna-

cie pierwsza gwacia publiczny rzeczy porzdek, uroczystemi

zarczeniami Traktatu Wiedeskiego i wasnemi przyrzecze-

niami uwicony. Sprawiedliwo Niebios, jak to zawsze bywa,

ucinionym or w rk podaa w tej wanie chwili, kiedy

ludy Europy silnie uczuwa poczy zniszczenie równowagi
przez zagad Polski. Powsta cudem w d. 29 listopada Naród
polski; cuda za maj tylko w Najwyszym Wadcy wiatów
swe pocztkowanie; a powstawszy z ponienia i ucisku naj-

sroszego, bo ucisku duszy, uczu Naród powinno niewal-

czenia z wasnym, lubo mu od losów przeciwnych narzuconym,

królem a do epoki, w której Naród, prawnie w swych Repre-

zentantach zebrany, wyrzek bezkrólewie. Dzi stanie do boju

miao, sumiennie i swobodnie, bo Naród uzna si niepodle-

gym i znami wolnoci wiekami przyznanej noszcym. Tych
zasad ogoszenie przed sdem bezstronnym ludów wiata i spra-

wiedliwych monarchów jest dzieem waszem, najdostojniejsi

Narodu Polskiego Reprezentanci. W imieniu Gwardyi Naro-

dowej skadam wam hod uszanowania i uwielbienia, oraz za-

pewnienie, jak dalece czuje Gwardya Narodov»^a wielko po-

woania swego! Czuwa ona zawsze bdzie pod waszymi roz-

kazami nad zachowaniem praw krajowych, nad bezpieczestwem
wasnoci prywatnych i publicznych, nad pokojem wewntrz;
walczy o niepodlego Ojczyzny, i piersiami swemi gotowa
zastawi od wrogów staroytn stolic dawnych i prawych
swych królów. Bóg naszej witej dopomoe sprawie, a skro-

ni wasze okryj laury obywatelskiej zasugi i szacunku lu-

dów ju wolnych lub dopiero do wolnoci dcych.
Dyaryusz. 22
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))Dziao si 27 stycznia 1831 r. w Warszawiecc
(Podpisano): Antoni hr. Ostrowski, Senator, dowódca Gwardyi Naród.

F. Seydel, pukownik puku 2-go G. N. J. Krasiski. elazowski. Zdzito-

wiecki, b. ppuk.. Dowódca Bat. Rojewski, ppuk. Maciej Kruszewski, major.

Paliski, major dymis. T. Emerkunst, major bat. 4- go. Slewiski podpuk.

dymisyonowany. A. Sciuch. Wad. hr. Ostrowski, kanon. J. Zakrzewski.

Jasiski, kapitan Gwardyi. Piotr Pawe Jaroszewski, Tadeusz Idzikowskie

kapitan. Micha Grabicki, porucznik. Jan Lapierre, pporucz. Ludwik Stolpe^

pporucz. Józef Goluchowski, pporucznik. J. G. Schaefer. A. Kiszeciski,

pporucz., Komirowski, pporucz. Samuel Neumann, sierant. G. N. Mikoaj

Funk. Micha Strzyewski. And. Gooski, sierant art. G. N. Jan Jorow-

ski, sierant G. N. Janicki Stanisaw pporucz. art. G. N. Teodor Urbaski,

sierant art. G. N. Ostrzykowski Ben., kanonier art. G. N. Ksawery Czar-

nocki, kanonier G. N. Rudnicki Jan, sierant art. G. N. Jan Minheimer. J.

Klukowski. M. Matuszewski. Aleksander Karulecki(?) Adam Gutman. Karol

Sattler. Antoni Szymanowski. Jan Schultz. Batista Motteni. Michniewski

Franciszek. Fred. Sandoz. Jan Baptis. Pasini. Leopold Steppahr. Feliks

Dmochowski. Franciszek Bolka. Jan Schiiller. Kasper Uzdowski. A. Fran-

kenrtr(?) J. Michel. W. Liwowski. J. Martesi. Jan Chodecki. Leopold Woyde.

Win. Choromaski. Stanisaw Cj^bulski. Karol Szeffer. Józef Kaznitz. G.

Plater (?) Adam Bogdaski. Gottlieb Kautsch. P. Noworadzki. Kalikst Moro-

zewicz. Jakób Kaltenbuch. Adam Melcer. Mikoaj Krzemiski. Klemens Wi-
tkowski, gwardz. z bat. 2-go. Jan Brandmiller, Kantorbery Tymowski, po-

se, czonek Gwardyi. Plichta Kazimierz. Franciszek Grzymaa. Mirosaw

Hen. Nakwaski. Dominik Lisiecki. A. Krysiski. Kolnarski. W. Majewski,

artylerzysta. F. S. Dmochowski, pporucznik. U. M. Rayznichem, pporucz.

J. Zaleski. Józef Krajewski. Roman Mazurowski. Jan Huberkant. Jan Ja-

siski. Filip N. Prokopowicz. Teofil Weiss. Mikoaj Bykowski. Ignacy Hie-

fer. Johann Neugebann. Micha Klein. Fra. Dbnowski. Mikoaj Koszein.

Stanisaw Grzyorowiun(?) Suchatowski Leonard. Antoni Formiski. Józef

Guso. Antoni Kucharzewski. Friedrich Degen. Lorenz Torio. Szubert. Ro-

zieyski. Potocki. Banzemer. Buczyski. Karol Al. Hoffman. Rokossowski.

JW. Marszaek: » Majc zaszczyt by czonkiem Gwardyi

Narodowej, nie miem tu wyrzec mego zdania, lecz zostawiam

je Izbie«.

Gosy: »Do druku!«

JW. Zwierkowski : wKomisya skarbowa odebraa uwagi JW.
Chodeckiego co do przyszej organizacyi Komisyi skarbowej.

Uwagi te odsya Komisya do tworzy si majcego Rzdu«.

Wnioski, zoone u laski marszakowskiej:

1. Wniosek JW. Wyka: O utrzymanie kokardy bia-

ej dawnych czasów, za narodow uznanej. — Odesany do Ko-

misyi organicznej.

2. Wniosek JW. Zwierkowskiego: O oznaczenie,
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jaka kokarda jest narodow. — Odesany do Komisyi orga-

nicznej.

3. Wniosek JW. Tymowskiego: O wejcie w nad-

uycia przy nadawaniu stopni w nowo organizowanem woj-

sku. — Odesany do Komisyi organicznej.

4. Wniosek JW. Chemickiego: O stae urzdzenie
wewntrznyci dziaa Izby. — Odesany do Kom. prawodawczej.

5. Wniosek JW. Ciomentowskiego: O nakazanie

wydrukowania kosztem Rzdu wyroku Sdu Sejmowego wraz
z alegatami i o dozwolenie sprzedawania tak uformowanego
dziea na korzy on i dzieci powoanego do wojska rycer-

stwa polskiego. — Odesany do Komisyi.

6. Wniosek JW. Wyszyskiego, wzgldem formo-

wania korpusu rezerwowego po województwach. — Odesany
do Komisyi skarbowej i wojny.

7. Wniosek JW. Wyszyskiego, wzgldem dokom-
pletowania gwardyi ruchomej, czyli do powikszenia jej liczby. —
Odesany do Komisyi skarbowej i wojny.

JW. Marszaek: »Teraz przystpimy do dalszego rozbioru

projektu do prawa o Rzdzie. Wczoraj przy redakcyi ostatniego

artykuu mao ju byo Czonków, susznie wic bdzie odczy-

ta przyjt ju redakcy«.

JW. Woowski czyta: » Wszystkie akta publiczne Trybuna-

ów, Sdów i Magistratur jakichbd, po d. 29 listopada 1830 r.

zasze, wydawane bd w imieniu Rzdu Narodowego; mo-
nety i stemple nosi bd oznak narodow, przez Rzd wska-

zan. Ogoszenie praw naley do Rzdu«. Podug mego zda-

nia, po wyrazach: Rzdu Narodowego, naley doda na-

stpujce : co jednak nie ubliawydanym ju w innem
imieniu aktom i wyrokom. Poniewa wiadomo o rewo-

lucyi nie dosza natychmiast do wszystkich okolic; nadto Dy-

ktator, mimo czstego wzywania Komisyi sprawiedliwoci, nie

wyda rozporzdzenia, w czyjem imieniu maj by wydawane
wyroki, niektóre wic trybunay w imieniu Mikoaja takowe
wydaway; nie mona ich cofa, bo ju s w egzekucyi«.

Izba zgadza si na popraw(k) JW. Woowskiego.
JW. Swidziski: wCzy Izba da poczenia artykuu 5-go

dawnego projektu z art. 8, bo stosownie do tego zmieniaby
si redakcya?«

22*
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ir: ))W ustawie o wadzy Naczelnego Wodza po-

wiedzielimy, e nominacya wyszych oficerów naley do Rzdu
na przedstawienie Naczelnego Wodza; nie mona w^ic tych

dwóch artykuów czy ze sob, bobymy prawa Naczelnego

Wodza cienialicf.

JW. Swidzióski: » Przyczenie nominacyi Wodza i ofice-

rów do art. 8 — nie przeszkadza nic dodatkowi JW. Deskura,

e na przedstawienie Naczelnego Wrodz mianowani by po-

winni wysi oficerowiecc.

JW. f^orawski: »Rozdzieliiimy wadz najwysz; inicya-

tyw oddaiitmy Izbom; nominujc Wodza, dalimy mu cz
wadzy królewskiej; nie widz potrzeby, abymy wadzy rz-

dzcej nadawa mieli moc mianowania Wodza, gdy to jest

wasno Izb poczonych. Co do nominacyi Jeneraów, zga-

dzam si z przedstawionym projektem^.

JW. JaboSKJ: ))Poczenie tych dwóch artykuów wynika

z naturalnego rzeczy porzdku; wnosz tylko, eby nominacya

oficerów bya na wstpie «.

JW. Chomentowski: »Jeeli mamy czy artykuy 5 z 8, to

trzeba nam i 8 z 13 poczy, poniewa w 13 artykule mowa
jest take o nominacyi Ministrów((.

Izba zgadza si na poczenie artykuów 5 i 8

dawnego projektu.

JW. Woowski czyta: ))Rzd Narodowy rozrzdza docho-

dami pastwa, stosownie do budetu przez Sejm lub upowa-

nion do tego Komisy zatwierdzonego«.

JW. Swirski: wNaleaoby doda: Komisy sejmowa.
Gosy: ))Lepiej: Deputacy sejmow<(.
JW. Dembowski: »Trzebaby w to miejsce przenie artyku

13, bo tam jest oznaczony skad Deputacyi, o której ju w tym
artykule mowaa.

JW. Gliszczyski: » Zgadzam si z koleg Dembowskim;
naley wprzód zgodzi si, czy ma egzystowa Deputacya, nim

jej atrybucye oznaczymya.

JW. Jaboski: »Wedug mnie artyku 13 winien by zu-

penie usunity; mówi bowiem o Komisyi sejmowej, która ma
mie nadzór nad dziaaniami Rzdu, a jeszczemy nie wyrze-

kli, czy Sejm bdzie nieustajcy, czy si zalimituje?«
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JW. winiarski: »Jestem przeciwko przeniesieniu artykuu

13, bo przewraca rzeczy porzdek«.

JW. I\flarszael( : wNie wchodzc w kwesty, czy Deputacy
sejmow utrzymamy, czy nie, zdaje mi si, e lepiej byoby
przenie tu artyku 13, bo 8 ju wzmiankuje o Deputacyi«.

IW. [^orozewicz: wKwestya o przeniesienie artykuu 13

czy si z kwesty, czy artyku 6 moe tu by dyskutowany

;

sdz, e moe by dyskutowany; bo, czy powiemy, e budet ma
by przez Sejm, czy przez Komisye, zatwierdzony, to wszystko je-

dno tak, jak gdybymy powiedzieli, e osoba jaka bdzie si albo

sama ukada, albo przez swego plenipotenta, to wcale kwestyi

nie przesdza. Sejm moe albo sam budet zatwierdzi, albo

te kogo na swoje miejsce do tej czynnoci podstawi«.

JW. S^1arszael( : »Podug mnie art. 13 koniecznie musi tu by
przeniesiony, tembardziej, e si daj sysze gosy przeciw

Deputacyia.

JW. Swidzitiski : wJakkolwiek, podug mnie, art. 13 winien

na miejscu pozosta, to jednak nic nie przeszkadza, aby by
teraz dyskutowany. Popieram zdanie kolegi Morozewicza, e
postanowienie, czy Deputacya ma roztrzsa budet, czy nie,

teraz jest niepotrzebnem; to si wyrzecze przed limit Sejmu.

Zreszt moemy tu roztrzsa art. 13, a miejsca jego nie

zmienia«.

JW. Jan Ledochowski: »Mojem zdaniem nie moemy si za-

stanawia nad art. 6, póki wprzódy art. 13 nie rozbierzemy,

bo w razie, gdyby si ten nie utrzyma, i redakcya art. 6 b-
dzie musiaa by zmienion^.

JW. Kaczkowski: ))Konieczn jest potrzeb, aby art. 13 by
przed 6 zamieszczony, bo i w tym i w 12 nie wiedzielibymy,

co maj znaczy te Komisye sejmowe. Art. 13 mówi, e: Ko-

misya »czuwa bdzie nad dziaaniami Rzdu«. Jest to smutna

spucizna Dyktatury i niedowiarstwa
;
gdybymy wybranych m-

ów otoczyli stra, upoledzilibymy ich w oczach Narodu
i Europy. I cóby te Komisye robiy? Jeeliby Rzd by do-

bry, podkopywayby go, albo byyby bezczynne. Na co wic
stanowi je, kiedy ich czyrmo nieszczcie tylko sprowadzi
moe? Co do permanencyi Sejmu, Sejm obok Rzdu prowa-

dziby do czczoci, bo jedna wadza przed drug musiaaby
si uniy((.
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JW Marszaek: » Zdaje si, e wikszo Izby jest za prze-

niesieniem art. 13, jeeli nie co do miejsca, to przynajmniej

co do dyskusyicc.

JW. Jaboski : wArtyku 13 jest zbyteczny, zawczesny, ha-
bicy Izb. Stanowimy Rzd z wadz królewsk, obdarzamy

go zaufaniem i zaraz stanowimy nad nim nadzór, wic i nad

tym nadzorem trzebaby jeszcze nadzór ustanowi, a nad tym
ostatnim chyba Pana Boga. Artyku ten powinien by uchy-

lony; wtenczas dopiero okazaaby si jego potrzeba, skoroby

Sejm zalimitowanym zosta, a w Rzdzie bya nieufno((.

JW. Roman Sotyk: »Nie mog si zgodzi z gosami preo-

pinantów; owszem, sdz, e Deputacya sejmowa o tyle po-

trzebna, o ile Sejm nie bdzie cigy, bo wypadnie nieraz

wadzy najwyszej odnosi si do prawodawczej. My, Sejm,

mamy wadz najwysz, lecz trzeba jej uywa z pewn
wstrzemiliwoci. Co do miejsca art. 13, powinien by jak

najwyej, bo jest gow projektu«.

JW. Marszaek: »Podug mnie Deputacya, o której mowa,
jest potrzebn i zachowan by powinna nietylko dlatego, aby

miaa czuwa nad dziaaniami Rzdu, ale moe mie inne

atrybucye. Któby naprzykad mia wadz zwoania Sejmu?

Nie mona by przekonanym, czyby Rzd w nagej potrzebie

go zwoa. Gdyby czas nam nie dozwoli zatwierdzi budetu,

lub gdyby si okazao, e spodziewane przychody nie wpy-
waj, e potrzeba nagych rodków, Deputacya wówczas sku-

tecznie dziaaby w zastpstwie Sejmu moga«.
JW. Jasieski : ^Podug mnie, art. 6 winien na miejscu

pozosta; nikt nie mówi, aby Deputacya, w tym artykule wspo-

mniana, miaa by ta sama, co w art. 13. Deputacya by winna

nie dla nieufnoci, nie dla czuwania nad Rzdem, lecz dla

wspierania go. Bywaj w czasie wojny nage wypadki, zabory,

kontrybucye; Minister nie moe kontrasygnowa postanowie

przeciwnych konstytucyi; tu wic okazuje si potrzeba Komi-

sy i sejmowych «.

JW. Zast. Ministra skarbu, Jelski: wNic tak nie przemawia

za uchyleniem art. 13, jak gosy, za jego utrzymaniem mó-

wice. Wspomniane w nich byy atrybucye Deputacyi, otwo-

rzenie kredytu Rzdowi w razie potrzeby i upowaniania Rzdu
do postanowie koniecznych, lubo z konstytucy niezgodnych;



— 343 —

wanie tych atrybucyi niema w art. 13
;
jest tam tylko mowa

o zwoaniu Sejmu i o dozorowaniu Rzdu; wic póki Sejm
trwa, niema powodu ustanawia Komisyi, a w razie jego li-

mity, osobny projekt moe by podanyma.

JW. Posturzyski : wCzyDeputacya jest poyteczna, czy szko-

dliwa, trzeba rozway wszechstronnie jej atrybucye. Ma udzia
w poyczce, ma si znosi z Rzdem i moe wydawa urz-
dzenia, gdy Minister odmawia kontrasygnowania. Co do I'':

Nie mona powierzy Komisyi stanowienia budetu
; nage po-

trzeby nie zajd, bo Rzd bdzie czuwa nad obecnymi roz-

chodami i wczenie Sejm o wyczerpnieniu ich zawiadomi. Ileby

szkodliw bya podobna Komisya, mamy tego przykad z da-

wnych Rad Nieustajcych. 2^. Znosi si z Rzdem, jest to

wyraenie dwuznaczne, bo moe mie gos albo stanowczy,

albo doradczy; pierwszy niepotrzebny, drugi za majc, tra-

ciaby Deputacya ca si i energi; nadto Deputacya ta

bdzie mask dla Rzdu, aby w draliwych okolicznociach

usun si móg, lub paszczem Deputacyi okry. Okoliczno
wprawdzie, wspomniona przez JW. Marszaka, zasuguje na

uwag; Rzd mógby by absolutny i nie zwoywa Sejmu.

Jeeli wic ma by Deputacya, jabym jej jedynie zwoywanie
Sejmu powierzy. Co do 3^. Gdyby Minister nie chcia kontra-

sygnowa, Rzd moe uy podobnych rodków, jakich wszy-

stkie rzdy konstytucyjne w takich razach uywajw.
JW. Roman Sotyk: wDowodzcy potrzeb ustanowienia De-

putacyi, twierdzili, e doda siy Rzdowi ; lecz jakimeto spo-

sobem ma ona uczyni? Musiaaby chyba mie wojsko na swoje

rozkazy; inaczej jej rozkazy zapewne nie bd wicej suchane,

ni rozkazy Rzduw.
JW. Chomentowski : wDajemy wadz królewsk Rzdowi,

a niema przykadu, eby ta ulegaa nadzorowi ; kiedy oprzemy
nasz wybór na przekonaniu sumienia, niepotrzebne bd wszel-

kie nadzory. Wszake wiemy, e wicej na urzdnikach, ani-

eli urzdzeniach, polega dobry skutek. Zreszt dosy bdzie
na ostatniej sessyi Sejmu Deputacy t postanowi«.

JW. Woowski: ))Zgadzam si, e szkodliwy byby dodatek,

aby Komisye miay czuwa nad Rzdem. W ten sposób w^szy-

stkie czci wadzy byyby pomieszane, wadza rzdowa i wy-
konawcza sparaliowane

; lecz Komisye poday projekt Deputa-
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cyi sejmowej na przypadek limity Sejmu. W czasie wojny mog
byd potrzebne postanowienia niezwoczne. Osoby, nalece do

Deputacyi sejmowej, decydowayby w takich razach, lecz nie

mamy potrzeby spieszy si z ustanowieniem Deputacyi, bo

Sejm trwa, a nikt go nie ma prawa rozwiza, lub zalimitowa,

prócz nas samych«.

JW. Gliszczyski: ))W chwili, w której kady moment, stra-

cony na mniej wanej dyskusyi, jest nader drogi, aby j uko-
czy, niech JW. Marszaek poda do wotowania kwesty, czy

Komisye maj by ustanowione, lub nie?«.

JW. Wyic : ))Nie zgadzam si z szanownym preopinan-

tem, ebymy czas trawili na daremnych dyskusyach
; owszem,

wskutek tej dyskusyi trzy artykuy usunite bd
;

przez to

zagrodzimy pole dalszym rozprawom. Podobna Deputacya by-

aby tem samem, czem w rewolucyi francuskiej komisarze roz-

syani do armii. Rzd mocny nie potrzebuje nadzoru; co si
za tyczy budetu, nie rozjedziemy si, póki go nie uchwa-

limy !«.

JW. Wiszniewsl(i: wZgadzam si z koleg Woowskim, wy-

jwszy co do prawa limity Sejmu lub rozwizywania. Jeeli

w uchwale obecnej wyranie tego nie zastrzeemy, Rzd b-
dzie mia to prawo«.

JW. H/Sodlislci: Zgadzam si, e dosy bdzie czasu w kocu
Sejmu o Deputacyi mówi. Przypomina ona nam mianowanie

Dyktatora, kiedy nieufny Naród chcia kontrolowa wadz,
gwatem sobie wydart; lecz teraz przejmijmy si duchem je-

dnoci i zgody, a pewno trafimy do zamierzonego celua.

JW. Lempicki: wSkomplikowana jest kwestya przez prze-

niesienie 13 artykuu, bo art. 12 wyjania istotne przeznacze-

nie Komisyi, t. j. eby, w czasie nieobecnoci Sejmu, istniaa

jaka wadza, w czci przynajmniej go zastpujca«.

JW. Klimontowicz: wKade postanowienie, aby celowi swo-

jemu odpowiadao, powinno mie swoj zasad ; temu za pro-

jektowi wanie na zasadach zbywa; budet nie przez Komisye,

ale przez Sejm, i to w najdrobniejszych szczegóach, rozbie-

ranym by winien«.

JW. Marszaek: Jeszcze wielu mówców jest zapisanych; my-

l jednak, e dla skrócenia dyskusyi odda mona pod woto-
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wanie nastpujc kwesty : czy artykuy 12 i 13 usu-n z projektu a do czasu limity Sejmu, czy nie?«.

JW. Swidziski: »Zdaje si, e Izba zgadza si na odoe-
nie kwestyi o Deputacyi do dalszego czasu; zwracam tu tylko

uwag Izby, e gdziekolwiek w projekcie jest wyraz: Depu-
tacya, tam: Sejm pooy trzebaw.

JW. Roman Sotyk: wZgadzam si na t zmian. Czas drogi,

lecz wolno drosza. Wnosz, eby w miejsce usunitych ar-

tykuów doda, e Rzd nie ma prawa ani limitowa, ani roz-

wizywa Sejmu«.

Izba zgodzia si na usunicie Deputacyi z projektu.

JW. Swidziski czyta stosown do tej zmiany redakcy ar-

tykuu 8 (a 6 dawnego projektu):

))Rzd narodowy rozrzdza dochodami pastwa stosownie

do budetu, przez Sejm zatwierdzi si majcego«.
))Zapytuj si osób Rzdu, czyliby nie naleao otworzy

kredytu, nim budet bdzie postanowiony?((.

JW. Kasztelan Dembowski: wMusz obszerniej t rzecz wy-

uszczy. Na r. 1830 zatwierdzony by budet przez monarch.
Po d. 29 listopada wydatki znacznie si zwikszyy, bo blisko

o 5 milionów, z powodu kosztów i nieograniczonej wadzy
Dyktatora. Pokryte one zostay z funduszów skarbowych. Na
r. 1831 wygotowany budet skarbowy przedstawiony by Ra-

dzie Najwyszej, wanie w dzie, w którym Dyktator skada
sw wadz; dlatego dotd jeszcze zatwierdzenia nie uzyska.

By on stosownie do zasad, podanych przez ówczesnego Dyk-

tatora, uoony na 100.000 piechoty i 20.000 jazdy. Wyzna
naley, e wydatki miesica stycznia s arbitralne, nagemi
tylko potrzebami usprawiedliwione. Rzd potrzebuje, aby mu
kilka przynajmniej miesicy podug zasad tego budetu dzia-

a dozwolono. Budet ten zawiera wszystkie zapasy skar-

bowe«.

JW. Biernacki : ))Z tego gruntownego wystawienia rzeczy

wypada, aby Rzd obecny jeszcze przedstawi prawo do kre-

dytu. Na to tylko czekamy «.

Gosy: »Zgoda, zgoda !«

Po powtórnem odczytaniu redakcyi art. 8, podanej przez

J W. widziskiego, I z b a j przyja.
JW. Swidziski czyta art. 9 (7):
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))Lubo wypowiedzenie wojny, równie jak ratyfikacya trak-

tatów, stosownie do prawa w d. 21 ^) b. m. uchwalonego na-

ley do Sejmu, przecie traktaty przyjani, pomocy, handlu lub

poyczki dotyczce, z dworami zagranicznymi zawrze si mo-

gce, do atrybucyi Rzdu Narodowego nale. Traktaty za,

koczce wojn, stanowice o bycie lub granicach kraju, Rzd
Narodowy zawiera, a Sejm ratyfikowa bdzie«.

JW. Dembowski: ))Tu jest mowa o zagranicznych tylko po-

yczkach, o wewntrznych niema wzmianki«.

JW. Fra. Sotyk: » Zdaniem mojem lepiej powiedzie:

z krajami zagranicznymi, ni z dworami«.
JW. Rembowski: ^Zamiast: o granice, powiedziabym:

o rozszerzenie granic«.

JW. Swidziski : »Przy ukadaniu budetu tu bdziemy mo-

gli ograniczy poyczk«.
JW. Roman Sotyk: wZaciganie poyczek jest operacy na-

der delikatn i wan. Poyczajcy uwaa na pewno odda-

nia, dlatego powinnimy ograniczy kredyt do pewnej sumycc

JW. Swidziski czyta: »Do Rzdu Narodowego naley za-

wieranie traktatów, dotyczcych si przyjani, pomocy, handlu

lub poyczki w kraju lub za granic zacign si majcej
;

traktaty za, koczce wojn, stanowice o bycie lub granicach

kraju. Rzd Narodowy zawiera bdzie ; aby byy za obowi-
zujce, przez Sejm ratyfikowane by majce

Niektórzy czonkowie tej Izby zarzucali, jakoby stanowie-

nie o bycie kraju nadawao Sejmowi prawo stanowienia o nie-

istnieniu kraju, lecz kiedy sobie poruczamy t czynno, nie

moe by adnej wtpliwoci, e jest tylko mowa o przyzna-

niu bytu w porzdku mocarstw europejskich«.

JW. Biernacki: ))Nie obcy, ale wola Narodu stanowi oby-
cie Narodu; jestem za opuszczeniem tego wyrazuce

JW. Marszaek: )>Zgadzam si z JW. Biernackim i sdz,
e monaby przyj redakcy JW. widziskiego z nastpujc
zmian: traktaty za koczce wojn, stanowice
o granicach kraju, etc. etc«.

JW. Morozewicz: »Uznanie nas przez obce mocarstwa nie

powinno by poddane ratyfikacyi, bo jej nie potrzebuje. Traktat

^) Powinno by: 22 b. m. i r. (P. W.).
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uznania jest nnniej jeszcze, ni przyjani. W tym dwustronne

zachodz stosunki, gdy w tamtym s tylko jednostronne. By-
bym za redakcy JW. Marszakaw.

JW. Roman Sotyk : wJestem przeciw umieszczeniu wyrazu:

uznanie, gdy nie myl, aby mona podawa w wtpliwo
rzecz istniejc; mówi: istniejc, gdy wszystko, co si stao

na tej ziemi od podziaów Polski, jest nieprawnem
;
gdy od-

ylimy, wchodzimy naturalnie w dawne stosunki z przyjaciel-

skimi rzdami, a przez to i uznani by musimy de facto et

jur, tembardziej za, e wanie wiele rzdów, dzisiaj istnie-

jcych, maj istnienie nowsze od naszego, i im si o nasze

uznanie wzajem stara wypada. Zreszt, Europa caa jest in-

teresowan za nami, wic wtpi nie mona o przyjaznych jej

dla nas chciach. Co si za tyczy rzdu moskiewskiego, jego

przyjani nie potrzebujemy, bo z nim or rozstrzygnie«.

JW. Biernacki : wRedakcya JW. Marszaka godzi obydwa
wzgldy«.

JW. Marszaek: wO bycie Narodu tylko jednomylno te-

go stanowi moe, bo on sam przez si istnieje«.

JW. Zwierkowski: wArtyku pod dyskusy bdcy, ma ozna-

cza, ile wadzy Rzdowi udzielamy, a ile jej sobie zachowu-

jemy; z tego powodu rozumiabym, e nastpujca redakcy
byaby stosown :

»Do traktatów przyjani, pomocy, handlu, oraz
zacigania bd w kraju, bd zagranic, poy-
czek, stosownie do potrzeb, budetem wskazanych,
Rzd Narodowy upowanionym zostaje; wszelkie
za inne traktaty za wiera b dz ie Rz d Narodowy,
lecz, aby byy obowizujcymi. Sejm je ratyfiko-

wa powinie n«.

JW. Posturzyski : ))Niepotrzeba wyranie wspomina o by-

cie, byt jest w granicach, wic umowy o granice tem samem
byt przyznaj, inne za umowy pod tytu przyjani podcign
monacc.

Izba przyjmuje redakcy, podan przez JW. Zwier-
kowskiego.

JW. Marszaek: ))Na danie wielu Czonków sessya sol-

wuje si do godziny szóstej wieczornej«.
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Posiedzienie wieczorne d. 28 stycznia 1831.

Po odczytaniu listy obecnoci pokazao si, e byli obecni:

Z W o j e w ó d z tw a Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski, Jan Hr. Ledóchowski. Ferdynand Walewski. Micha Walewski. Jó-

zef Gostkowski. Jan Bukowski. Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Soltyk. Franci-

szek Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Wojewó dz twa Sand omierskiego. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski. Józef Hr. Ledóchowski. Antoni Libiszewski. Antoni Su-

chodolski. Franciszek Sotyk. Andrzej Deskur. Konstanty Swidziski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynikat

Ignacy eleski. Ludwik empicki. Jan Posturzyski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-
rawski. Jan Nepomucen Gliszczyski. Marcin Radoski. Stanisaw Kaczkow-
ski. Rafa Pstrokoski. Kazimierz Bartochowski. Aloizy Biernacki. Kantor-

bery Tymowski. Wadysaw hr. Ostrowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Sebastyan Szymoski. Antoni

Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Józef Ziemicki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kaliks

Morozewicz. Ksawery hr.,Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo
Józef Chrzanowski. Tomasz br. Wyszyski. Józef Rozenw^erth.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Pawe Cieszkowski. Wojciech

Wgleski. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Stanisaw Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski. Woj-
ciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Szczepan

winiarski. Stanisaw hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franci-

szek Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczy-

cki. Franciszek Trzciski. Augustyn Subicki. Józef Kretkowski. Józef Mo-
dliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Micha
Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woowski. Ksawery Czar-

nocki. Wojciech Chodecki. Antoni Zawadzki. Walenty Zwa. Wincenty
Waszkiewicz.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Wadysaw Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef hr. Maachowski.
Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Feliks Gumowski. Ka-

likst Mierzejewski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Bykowski. Józef hr. Starzeski. Franciszek Kisielnicki. Wincenty Ga-
wroski. Jan Floryanowicz.
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Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Wincenty Kruszewski.

Po zebraniu si Czonków i odczytaniu listy obecnoci roz-

pocza si dyskusya.

Art. 10 (a 8 dawnego projektu).

JW. Swidziski czyta redakcy: »Rzd Narodowy ma prawo
mianowa Wodza i oficerów wyszych, zaczwszy od jeneraa

brygady; równie mianowa bdzie Ministrów, Radców i Re-

ferendarzy Stanu, prezesów Komisyi wojewódzkich, prezesów

i sdziów rónych sdownictw, ajentów dyplomatycznych i wszel-

kich urzdników administracyjnych, niemniej hierarchii ducho-

wnej niej biskupów; równie ma prawo zawieszania i odwo-

ywania urzdników odwoalnych; mianuje take i kontroluje

prezesa Izby obrachunkowej «.

JW. Wieszczycki: ))Czy przez Rzd M/nistrowie bd mia
nowani, czy przez Izb, dam, aby po wyrazie: Ministrów —
doda: i ich zastpców, a to dlatego, e mam w rku w^a-

nv reskrypt, dozwalajcy wolnesro widywania sie z onami
i krewnymi, a nawet pisania do nich. podpisany z polecenia

JW. Ministra przez Zabockiego. Któ to jest ten Zabocki? Oto

awnik miasta Warszawy; wtpi, aby Mini&ter wiedzia o tym
reskrypcie. Aeby wic podobnym przypadkom zapobiedz, wno-
sz, aby mianow^a zastpców Ministrów, albo oznaczy kolej

starszestwa. Jeli Izba yczy sobie mie odczytany ten re-

skrypt, skadaiii go u laski marszakowskiej «.

JW. Zwierkowski : wPodug m^nie naley jeszcze doda:
Dyrektorów

j e n e r a 1 n y c h w K o m i s y a c h«

.

JW. Klimontowicz: ))W projekcie tym to podug mnie po-

prawi naley. Podug niego. Rzd mianuje Radców i Referen-

darzy stanu. Z aski Rzdu przeszego mamy Radców Stanu
bardzo wiele; teraz tedy ich mnoy nie widz potrzeby, tem
bardziej, e gównym celem naszym jest oszczdno; przeto

wnosz, aby cho poowie podzikowa, a fundusze obróci na

potrzeby kraju. Gdyby si za okazali potrzebnymi, mog pra-

cowa bezpatnie. Za co do sdziów, mianow^anie tych naley
do rad obywatelskich«.

Gosy: wKandydatów, nie sdziówl«

JW. Klimontowicz: )>Mianowanie Wodza susznie do Rzdu
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nalee powinno, jako majcego blisze stosunki z wojskiem

i oficerami «.

JW. Chomentowski : »Albo wadze rzdowe wysze powinny

mie moc mianowania i moc usuwania urzdników, albo ro-

zumie si, e j maj. Powiedziane jest w prawie, e Wódz
moe mianowa niszych oficerów, a nie wspomniano, czy ma
prawo usuwania niezdatnych; to powinno by wyranie w pra-

wie wyraone. W ostatnim peryodzie art. 8 redagujcy nie

zgbi atrybucyi Izby obrachunkowej; nie Rzd Izb, ale Izba

Rzd kontroluj e«.

JW. Chobrzyski : wRzd ma wadz monarchiczn ograni-

czon; zoony jest z kilku osób i Ministrów; Rzd nie moe
by pociganym do odpowiedzialnoci, tylko Ministrowie. Po-

trzebna wic tu wzmianka o odpowiedzialnoci Ministrów«.

JW. Jaboski: »Artyku ten dzieli si na dwie czci: na

nominacye cywilnych i wojskowych; od tych ostatnich zacz
powinnimy. Prawo o atrybucyach Wodza obejmuje sposób

mianowania jeneraów, wic tu niepotrzebna o tern wzmianka.

Nie rozstrzygnito jeszcze, czy Rzd, czy Sejm mianowa b-
dzie Wodza; jeeli ostatni, wic i o tem wspomina niema

potrzeby. Bybym przeto za tem, aby stosownie do porzdku,

zachowanego w konstytucyi, po Ministrach by zamieszczony

prezes Izby obrachunkowej. Niepotrzebna tu wzmianka o kon-

troli lej Izby, bo ona wynika ze statutu organicznego. Nie wiem
dlaczego wyczono od Rzdu nominacye biskupów, kiedy ma
prawo nominowania Ministrowa.

JW. Deskur: ))Nie zastrzeone s w tem prawie sdy kon-

stytucyjne, ustaw zasadnicz Królestwa nam zawarowane,

a których dotd nie mamy. Co do Naczelnego Wodza, ten

wszystkich wyszych oficerów sam Rzdowi przedstawia po-

winien. Co za do urzdników cywilnych, sdzibym , e Rz-
dowi Narodowemu naleaoby jeszcze doda mianowanie na-

czelników wszystkich wydziaów ministeryalnych, aby ich nie

czyni bardzo ulegymi swym Ministrom; naczelnik albowiem

wydziau waniejszym jest, ni komisarz w Komisyi woje-

wódzkiej. W^idz potrzeb tego zastrzeenia, abymy dowiedli,

e chcemy poprawi dawn administracy«.

JW. Marszaek; »Kilka syszaem gosów przeciw powie-

rzeniu Rzdowi wadzy nominowania sdziów, jako przeciwnej
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konstytucji; lecz, gdybymy mieli na uwadze, e zaprowadze-

nie sdów konstytucyjnych nieatwo moe nastpi, e trze-

baby nam cae sdownictwo zmienia, e moemy by wcale

pozbawieni sdziów, odstpilibymy od tego dania«.
JW. Posturzyski: wZaczynam od kwestyi, czy mianowanie

Ministrów ma by pozostawione Rzdowi, czy do Sejmu nale-

e? Przyjlimy zasad nie odstpowa od Rzdu monarchi-

czno- konstytucyjnego. We wszystkich monarchiach konstytu-

cyjnych, Rzeczachpospolitych, a nawet w Zjednoczonych Sta-

nach Ameryki, prawo nominowania Ministrów suy królowi

lub dyrektorowi. Skde to prawo tak pewne, konieczne i po-

wszechne? Przyczyna tego bardzo wana: Minister powinien

by ulegym Rzdowi, ale zarazem powinien mu stawia po-

niekd zapor, by swych granic nie przechodzi. Przeto sdz,
e nie Sejm, ale Rzd ma mianowa Ministrów. Co do Izby

obrachunkowej, w istocie magistratura ta jest bardzo wana,
nie powinna zalee od wadzy rzdowej. Gdyby prezes Izby

obrachunkowej by wybierany przez Sejm i jemu zdawa ra-

porta z naduy Rzdu, zapewnie byoby to najkorzystniejszem;

przeto wnosz, aby prezes Izby obrachunkowej by przez Sejm

wybieranym. Co do sdziów, jestem zdania JW. Marszaka«.

JW. Wiszniewski: wW redakcyi niniejszego artykuu nie na-

leao zapomnie, ale przynajmniej wzmiank uczyni o sdo-

wnictwie konstytucyjnem. Rzd mianuje sdziów, dozwolonych

konstytucy, a reszt — rady obywatelskie. Prezes Izby obra-

chunkowej ma by przez Sejm obierany. Pukownicy i inni

oficerowie nie maj by odwoalni, dlaczegó wic sami Mini-

strowie? wszak jestemy w rewolucyi. Odwoalno Ministrów

jest za, jak tego przez pitnacie lat dowiadczylimy; przeto -
dam, aby Ministrowie byli wybierani, a to ich nie uczyni nieposu-

sznymi. Wreszcie konstytucy 3-go maja dozwolia królowi

obiera Ministrów, ale po skoczonym Sejmie w^otowano na

wszystkich Ministrów, i kady, który mia ^4 wotów, nie móg
si utrzyma«.

JW. Lempicki: »Czyni tu uwag, e wybór Ministrów przez

Sejm byby bezskuteczny, jeeliby byli odwoalnymi, bo Rzd
mógby ich natychmiast odwoa; trzebaby wic wtenczas albo

nieustajcego Sejmu, albo zbyt czstego zwoywania tego.

1) W tytule VII konst. 3 maja mowa jest u ^/s (P- W.)
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Jeeliby za Ministrowie byli nieodwoalnymi, a postanowienia

zaleay od ici podpisów, wówczas nnieliby gos stanowczy,

a nie doradczy«.

JW. Turski: » Dziel zdanie z JVV. Posturzyskim. Wódz
Naczelny jest czonkiem Rzdu, przeto wybór jego do Sejmu

nalee powinien«.

JW- Fr. Sotyk: » Mianowania Ministrów przez Sejm, ani

teorya, ani praktyka dopuci nie moe. Wybór Wodza wa-

niejszy i nigdy do Rzdu nalee nie moe, bo Wódz jest

czonkiem Rzdu; jake to by moe, aby ta sama wadza t
sam wybiera moga; wybór ten do Sejmu nalee musi. Co

do odwoalnoci urzdników: wadza wykonawcza, nominujc

jak wadz, ma prawo odwoania teje. Pomidzy urzdnikami

pomieszczone jest duchowiestwo; niej biskupów s sufra-

gani, lecz i ci s biskupami, i sankcya ich przychodzi od Rzymu;
jake Rzd moe odwoa urzdników, przez obc wadz
sankcyonowanych ?«

JW. Swidzinski: wOdwouje odwoalnych, takie jest brzmie-

nie artykuu«.

JW. Jan Ledóchowski: ))Co do wniosku kolegi Deskura, naj-

lepiej trzyma si dotychczasowego porzdku; Rada admini-

stracyjna nie mianowaa sdziów, ale tylko zasipców. Co do

Wodza, jestem zdania JW. Sotyka i Turskiego. Prezes Izby

obrachunkowej winien by take przez Izb obierany. Co do

biskupów, ci s Senatorami, bo, podug konstytucyi, omiu bi-

skupów dyecezyalnych i jeden uniacki zasiada maj w Sena-

cie; tylko statut organiczny, prawo mniej nas obowizujce,
mówi o nominacyi królewskiej biskupów na Senatorów. I dla-

tego te powinnimy wezwa do Senatu JW. Skórkowskiego,

biskupa krakowskiego, niesusznie usunitego z Senatu. Co do

oddalenia wojskowych, nikt nie ma tej wadzy oprócz sdu
wojennego; jeeliby w teraniejszych okolicznociach wypadao
usun oficera bez tej formalnoci, trzeba to zostawi Naczel-

nemu Wodzowi i jego kolegom, którzy w sposób delikatny

zmusz go do wzicia dymisyia.

JW. Faitz: » Ministrowie winni by mianowani przez Rzd,
jednak na ten jeden raz mog by przez Sejm wybrani. Cz
wadzy rzdzcej jest w rku Rzdu, cz zostaa przy Sej-

mie; jeeli s wic powody wybrania Ministrów, nie bdzie
si to sprzeciwia systematowi, przez nas przyjtemu. Zarzuca
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tu jeden z kolegów, e na nic si nie zda wybór Sejmu, jeeli

Rzd bdzie Ministrów móg uchyli; lecz wybór Sejmu nie

bdzie czczym; na cóby Rzd mia bez potrzeby oddala Mi-

nistrów? Niegodnych tylko, lub niezdatnych, usunie; a my ta-

kich nie wybierzemy. Osoby, Rzd nowy skadajce, nieobe-

znane bd z interesami; lepiej wic, e pierwszy wybór przez

nas nastpi. Co innego jest jednego mianowa Ministra, a co

innego szeciu w jednym dniu. Dobrze, e gos Narodu bdzie
w takim razie syszanym. Czonkowie Rzdu Narodowego i Mini-

strowie wstrzyma si powinni od zasiadania w Izbie, lubo

art 13 zdaje si ich do tego upowania. Odpowiedzialno
Ministrów ma by zason dla Narodu, lecz kady Minister,

popeniwszy zbrodni, potrafi kary unikn oddaleniem si
z kraju. Lepiej wic, eby teraz Naród obra Ministrowa.

JW. Chodecki: ))W nadzwyczajnych jestemy okolicznociach;

wolno nam p-^zeto nadzwyczajnych uywa rodków. Zewntrz-

nego nieprzyjaciela atwo odeprze wojsko, lecz wewntrzny
nieprzyjaciel moe nam znaczn stawi zapor. Jeeli wybór
Ministrów ma do nas nie nalee, to przynajmniej podajmy

kandydatów«.

JW. winiarski: »Niech Sejm obiera Ministrów: co do s-

downictwa, zgadzam si z JW. Marszakiem, e wybór nie ma
nalee do Izb((.

JW. Roman Sotyk: wOdpowiadajc na gos JW. Ledóchow-

skiego, który sdzi, e dlatego Rzd nie moe mianowa bi-

skupów, i ci s Senatorami, inaczej sdz, gdy mniemam, e
mog by midzy biskupami nie Senatorowie^.

JW. Wyk: »Jestem za wypuszczeniem z tego artykuu

nominacyi Wodza, bo czonka Rzdu Rzd nominowa nie

moe. Przy wyborze Naczelnego Wodza w d. 22 b. m. obrali-

my zarazem i jego nastpc; wyrzeklimy, e najstarszy z je-

neraów ma po nim obj komend. Wszyscy biskupi dyece-

zyonalni s Senatorami. Co do Prezesa Izby obrachunkowej,

niesusznie kolega Chomentowski powiedzia, e on ma Rzd
kontrolowa; Rzd nie jest urzdnikiem, ale w miejscu Króla,

a od Króla zaley Izba obrachunkowa. Kolega Wiszniewski

powiedzia, e kiedy urzdnicy, to i oficerowie powinni by
odwoalni, lecz Wódz Naczelny moe komend tylko odj ofi-

cerowi, ale rangi nigdy. Nie zgadzam si z koleg Faltzem co

Dyaryusz. 23



— 354 —

do wyboru Ministrów; Rzd powinien mie to prawo, bo Mi-

nistrowie dziaa maj w ducbu Rzdu; bdzie to wanie ka-

mieniem probierczym Rzdu; w wyborze dno jego pozna-

my; Rzd nie de facto, ale w opinii publicznej odpowiedzial-

nym jest za swoich Ministrowa.

JW. Konst. Witkowski: wPrzewietna Izbo Poselska! W arty-

kule, pod dyskusy bdcym, trzy gówne do rozwizania za-

chodz pytania t. j. kto ma mianowa Ministrów, Wodza i Pre-

zesa Izby obrachunkowej. Co do Ministrów, niema adnej wt-
pliwoci, i mianowanie takowych do Rzdu naley; bo, gdyby

Sejm Ministrów wybiera, oddalilibymy si od tej powszechnej

zasady, któr wszystkie rzdy konstytucyjne zachowuj. Co do

wyboru Wodza, ten do Sejmu naley, albowiem Wódz Na-

czelny, majc atrybucye hetmana, bdc czonkiem Rzdu,
i w porzdku— drugim po prezydujcym, nominacya jego nie

moe wypywa od Rzdu; wybór nawet Wodza przez oby-

dwie Izby sejmujce wzmocni zaufanie wojska, bo wybór, przez

Naród zrobiony, nie moe by mylnym. Co do Prezesa Izby

obrachunkowej, to, podzielajc zdanie JJWW. Posturzyskiego

i Turskiego, sdz, e, gdy przez Sejm wybranym zostanie,

obowizki swoje z wiksz korzyci dla Narodu dopenia b-
dzie w monoci.

JW. Morozewicz: ))Z caej dyskusyi dwa tylko punkta za-

suguj na rozbiór: wybór Ministrów i Wodza; inne s podrz-

dne, lub atwe do rozwizania. Co do P. Rzd, który ma pro-

wadzi interesa, ma by silnym, nie ma czasu trawi na usu-

wanie trudnoci; temi trudnociami byoby, gdyby spotyka

w dziaaniu nieharmonizujce z sob osoby. Co] do Wodza,
silniej utrzymywano, e wybór Wodza nie ma by Rzdowi
polecony, lecz Wódz nie jest czonkiem Rzdu, jest tylko urz-

dnikiem, którego dziaanie — w polu. Decydowa za w polu

jest to przedmiot wykonawczy, gdzie od chwili do chwili wy-
sze okazuj si talenta. Rzd to najdokadniej osdzi moe,
kogo do tego stopnia powoa potrzeba. Niektórzy chcieli, aby

Rzd mianowa zastpc Naczelnego Wodza, lecz to jest wszy-

stko jednocc.

JW. Posturzyski : wSwiate rozumowanie kolegi Faltza po-

budza mnie do nowej dyskusyi. Kolega Faltz przytoczy, e
nie caa wadza spywa na Rzd, ale cz zostaje przy Sej-
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mie; lecz to nie ma adnego wpywu na wybór Ministrów;

mówi dalej, e Minister atwo si uchroni przed kar wyja-

zdem za granic; to jest wicej ni kara, bo przez si uznana.

Sam kolega Faltz przyzna, e potrzebna ulego Ministrów

dla Rzdu; tejby nie byo, gdyby Minister przez wysz wa-
dz t. j. przez Sejm by wybierany. Przedstawiam tu jeszcze

podrzdn uwag: Sejm moeby z pomidzy siebie wybra
Ministrów: ju i tak zarzucaj nam, e Posowie zajmuj miej-

sce pierwsze. Czemuby obecni Ministrowie nie mogli si utrzy-

ma, lub niesejmujcy do tych miejsc by powoanymi ?«

JW. Dembowski: wPodug mnie, Wódz przez Sejm powi-

nien by obierany, Rzd sam tylko Ministrów mianowa musi.

Co do Prezesa Izby obrachunkowej, ten nie moe by uwaany
za czonka Rzdu, ale jest pomocnikiemw.

JW. Zwierkowski: »Co do biskupów, nominacya ich nie

moe nalee do Rzdu. Wódz tylko przez Sejm bdzie mia-

nowany, ale Rzd bdzie móg nominowa zastpc. Prezes

Izby obrachunkowej nie moe by wybranym od Rzdu, ale

przez Sejm«.

JW. Niesioowski: wSzkodliwe jest w wojsku mianowanie

zastpcy Naczelnego Wodza; podug jednego planu kampania

ma by prowadzona. Zastpca, niepewny bdc dowództwa,

planem si zaj nie zechce. Lepiej wic zostawi Rzdów
mianowanie Naczelnego Wodza«.

JW. Deskur: wPowiedzielimy, mówic o atrybucyach Wo-
dza, e ma mie gos stanowczy w Rzdzie; nie moe wic
by przez Rzd mianowany. Ministrów na teraz Rzd powi-

nien mianowa. Prezesa Izby obrachunkowej Sejm ma wybie-

ra. Rzd dawny zaspokaja nas mianowaniem nie sdziów,

lecz ich zastpców; teraz powinnimy si o to upomnie«.

JW. Swidziski: »Zdania sejmujcych s bliskie rezultatu.

Co do Wodza, zarzucano, jakoby mianowanie Wodza oddane

byo Rzdowi. W redakcyi mojej byo powiedziane, e Rzd
w nieobecnoci Sejmu mianuje zastpc, który równie, jak

Wódz, ma gos w radzie, ale tylko co do wojskowych przed-

miotowa.

JW. Morawski: wTrzeba tu doda, e: Rzd si postara
o prdkie zebranie Sejmu w celu mianowania
Wódz a(f.

23*
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JW. Swidziskl: »Co do Prezesa Izby obrachunkowej, mia-

nowanie jeg-o Królowi zostawione, a poniewa wszelkie atry-

bucye rzdzce oddalimy Rzdowi Narodowemu, niepotrzeba

tu czyni wyjtku. Uwaga, e on kontroluje Rzd, jest mylna,

bo Rzd nie rozrzdza funduszami, nie administruje, a Prezes

Izby obrachunkowej musi od kogo zalee, inaczej byby wa-
dz oddzieln. Co do Ministrów, wikszo jest za zasad po-

wszechnym przykadem uwicon. Kolega Wiszniewski odno-

si nas do konstytucyi 3-go maja, lecz tam Sejm mia ju wy-

branych Ministrów kontrolowa zapomoc wotowania. Co innego

jest osdzi, czy Minister dopenia swych obowizków, czy jest

za nim opinia publiczna, a co innego wybór uczyni. Wikszo
czonków Izby, przybya z prowincyi, powodowana jest wybie-

ra tych, co zna najlepiej; najprdzejby wic pad wybór na

czonków Sejmu; podwójny wic cignlibymy na siebie za-

rzut, emy przywaszczyli do nas nienalec wadz i na

wasn korzy. Sejm wie, e jest najwaniejsz sia moralna,

tej nie da osabi. Zych Ministrów Sejm, gos publiczny zrzuci,

ale Sejm, przywaszczajc sobie wadz wybierania ich, stra-

ciby ca si moraln, a wadza rzdzca moeby musiaa zy
wybór Sejmu poprawia. Co do biskupów, z powodu oszcz-

dnoci, Komisye odjy Rzdowi mianowanie biskupów; s-

dziy, e przez ten krótki czas moeby si bez nowych obe-

szo. Gdyby za która dyecezya zupenie bya ogoocon z bi-

skupów, Sejmowi zawsze suy prawo mianowania ich. Kolega

Faltz radzi, eby na ten jeden raz rozgrzeszy si i mianowa
Ministrów, bo Rzd nowy nie bdzie móg oceni wartoci

osób, lecz spodziewam si, e wybór nasz padnie na osoby

nieobce publicznemu interesowi. Ministerya s teraz zajte

przez nowych czonków, zaufanie publiczne i talenta posiada-

jcych; moe ma ich cz potrzeba bdzie zmieni, tem a-

twiej to Rzd uskutecznia.

JW. Rom. Sotyk: »Obstaj przy zdaniu, aby Prezes Izby

obrachunkowej przez Sejm by obrany; zarzucono, e to jest

atrybucya królewska, lecz dzi caa wadza majestatyczna w Sej-

mie si schodzi; uywajmy tej wadzy; po zapadniciu dopiero

obecnego prawa rozdzieli si i ona. Niema take powodów,
aby Ministrów Rzd mianowa ; mamy zdrowy rozsdek i w tym
razie go okaemy«.
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JW. Jan Ledochowski : ^)Gdybymy sobie chcieli przywa-
szczy prawo nominowania Ministrów, jakiem czoem mogli-

bymy potem da od nich odpowiedzialnoci? ))Pocóecie
mnie obrali; ja tego nie daema, kadyby si tumaczy; b-
dziemy za mogli wymaga od nich odpowiedzialnoci, skoro

ich Rzd wybierzea.

JW. Woowski: »Zamierzam sobie niektóre pozostae wt-
pliwoci usun. Co do Wodza: albo Sejm bdzie nieustajcy

a do wyboru nowego króla, wtenczas kwestya upada
;
jeeli

Sejm si zalimituje, obmylimy Deputacy sejmow. Co do s-
dziów, zastpców mianowa nie mona, bo trzeba jaknajpr-

dzej zaprowadzi sdy stae. Podug art. 140 konstytucyi, nie-

których sdziów Król mianuje, niektórych rady obywatelskie

;

w mianowaniu zastpców trzebaby na ten podzia uwaa; nie

czas jest teraz myle o statucie organicznym ; w kocu Sejmu
przy przejrzeniu praw wiele zapewne zmian zaprowadz. Ar-

tykuu 146 konstytucyi o sdach gminnych do skutku dopro-

wadzi nie mona. Co do Prezesa Izby obrachukowej, byby
to wyjtek, gdyby on nie przez Rzd, ale przez Izb by mia-

nowanym. Nie majc Króla, wrócilimy do stanu prawnego

;

powierzamy wadz królewsk Rzdowi, lecz, mianujc sami

Prezesa Izby obrachunkowej, niejako równ bymy mu wa-
dz z Rzdem nadawali. Zreszt art. 76 1) konstytucyi czyni

tego Prezesa zalenym od Króla. Kolega Deskur nadto cile
rozumia wyraenie: urzdników administracyjnych;
uwaaj si oni w opozycyi do urzdników sdowych, nieod-

woalnych; monaby nawet cieni, ni rozszerzy znaczenie

tego wyrazu ; dosy bdzie, gdy zostawimy Rzdowi miano-

wanie urzdników a do radców Komisyi wojewódzkich i na-

czelników wydziau. Co do Ministrów, wybiera ich byoby to

podkopywa zasad odpowiedzialnoci. Ulego Ministra dla

Rzdu i wolno, jak ma, niekontrasygnowania, stanowi t
równowag, która jest podstaw ich odpowiedzialnoci.

JW. Wyk: wMoemy wybiera Prezesa Izby obrachunko-

wej, bomy sobie zawarowali robienie zmian w konstytucyi,

w czem zgadzam si z JW. Romanem Sotykiem
;
przeciwnym

mu jestem co do wyboru Ministrowa.

O Winno by: 78. (P. W.)
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JW. Marszaek: »Zdaje si, e ju kwestya jest wywie-
cona; kady powinien by ju osign uczucie prawdy. Przed-

stawi wic Izbie trzy pytania do rozstrzygnicia: naprzód,

kto ma mianowa Wodza?«
Gosy : wSejmw.

IW. Marszaek : »Kto ma mianowa Ministrów ?«

Gosy : ))Rzd«.

JW. Marszaek: »Kto ma mianowa Prezesa Izby
obrachunkowej?((

Wikszo za wyborem przez Sejm.
JW. Swidziski czyta redakcy: »Rzd Narodowy, w razie

nieobecnoci Sejmu, mianuje zastpc Naczelnego Wodza, a za-

wsze oficerów wyszego stopnia, zaczwszy od jeneraa bry-

gady, na przedstawienie Naczelnego Wodza ; mianowa bdzie
Ministrów, radców i referendarzy stanu, prezesów i czonków^

wadz naczelnych od Komisyi rzdowej niezawisych, prezesów,

prokuratorów i sdziów wszystkich sdów, prezesów i komi-

sarzy wojewódzkich, ajentów dyplomatycznych, niemniej wszel-

kich urzdników administracyjnych wcznie a do naczelni-

ków wydziau w Komisyach rzdowych; nakoniec urzdników
w hierarchii duchownej niszych stopni od biskupa, którzy od

nominacyi królewskiej nie zale ; równie ma prawo zawie-

sza i odwoywa urzdników odwoalnychcc

Lubo niektórzy z kolegów byli przeciwni radcom i refe-

rendarzom stanu, gdy te miejsca nie s zniesione i po wszyst-

kich wydziaach znajduj si radcy stanu, sdz, e najey ich

zatrzyma, a przy budecie liczb ich postanowimya.

JW. Zwierkowski: »Naley tu domieci radców Izby obra-

chunkowej, nadto oznaczy, e zastpca Naczelnego Wodza ma
mie tylko gos doradczy w Rzdzie, i zamiast wyrazu: za-

le powiedzie: zaleelicc
JW. Morawski: wLecz kto mianowa bdzie niszych urzd-

ników ?«

JW. Swidziski: »Stosowne wadze«.

JW. Marszaek: oNaleaoby mojem zdaniem doda jeszcze,

e Rzd ma prawo potwierdza wybór rektora uniwersytetu«.

JW. Cissowski: »Rozumiabym, e Rzd ma tylko zast-

pców sdziów mianowa; mamy ju tylu sdziów, przez Króla
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mianowanych. Przy zaprowadzeniu sdów konstytucyjnych zbra-

knie miejsca dla sdziów konstytucyjnych«.

JW. Morawski: » Zastpca nie jest tym, co waciwy urz-

dnik, a zwaszcza w sdownictwie; lepiej, eby sdziowie byli

doywotni, ni zastpcy, których mona z miejsca na miejsce

przenositt.

JW. Woowski: » Zastpstwo rodzi niepewno, nieustalenie

Rzdu; dlaczegoby równi zdolnoci i zasug, lecz mianowani

zastpcami, póniej wykluczonymi by mieli ?«

JW. Biernacki: wDaoby to naszej rewolucyi cech nader

szkodliw niepewnoci.

JW. Swidziski czyta stosownie zmienion redakcy:

))Art. 10. Rzd Narodowy, w razie nieobecnoci Sejmu,

mianuje zastpc Naczelnego Wodza, a zawsze oficerów wy-
szego stopnia, zaczwszy od jeneraa brygady na przedstawie-

nie Naczelnego Wodza; mianowa bdzie Ministrów, radców

i referendarzy stanu, prezesów i czonków wadz naczelnych

od Komisyi rzdowych niezawisych; prezesów, prokuratorów

i sdziów wszystkich sdów; prezesów i komisarzy wojewódz-

kich, ajentów dyplomatycznych, niemniej wszelkich urzdników
administracyjnych cznie a do naczelników wydziaów w Ko-

misyach rzdowych; nakoniec urzdników w hierarchii ducho-

wnej, niszych w stopniu od biskupa, którzy od nominacyi

królewskiej zaleeli; równie ma prawo zatwierdza wybory
rektorów uniwersytetu; zawiesza i odwoywa urzdników
odwoalnych; niszych za urzdników mianuje Rzd przez

upowanione wadze«.

JW. Jaboski: wZamiast: zaleeli — trzebaby pooy:
z a wili«.

Izba przyjmuje tak zredagowany artyku.

Art. 11 (a 9 dawnego projektu):

JW. Swidziski czyta: wSejm mianuje Senatorów z poda-

nych sobie przez Senat w podwójnej liczbie na kade miejsce

kandydatów; mianuje równie biskupów i Prezesa gównej
Izby obrachunkowej «.

Gos: ))To naley do Sejmu, wic niepotrzebne«.

JW. Radoski: »Prezes Izby obrachunkowej naley do urz-
dników administracyjnych; nie byoby wic ladu decyzyi

Izby«.
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JW. Swldzlski: »Skoro wybór jego zaley od Izby, trzeba

wnie now inicyatyw wyboru«.

JW. Gliszczyski: wZamiast: mianuje — trzeba powiedzie:

wy bier a«.

JW. Chobrzyski: ))Kto ma wybiera prezesów konsystorzy

ewangelickich, którzy s równi w stopniu biskupom ?«

JW. Woowski: wKonstytucya nie obejmuje hierarchii innych

wyzna, lubo ten sam stan by wyzna przed rewolucy, co

i teraz «.

JW. Turski: ))Poniewa ten projekt mówi o atrybucyach

Rzdu Narodowego, trzebaby tak wyrazi ten artyku: ))Rzd

Narodowy podaje Sejmowi do nominacyi Senatorów, Biskupów

i Prezesa Izby obrachunkowej «.

Redakcya art. 11 przyjta ze zmian JW. Gliszczy-

skiego.

Artyku 12 (a 10 dawnego projektu):

JW. Swidziski czyta: wPrawo uaskawienia suy ma Rz-
dowi Narodowemu, który moe darowa lub zmniejszy kar;

wycza si kara za zbrodni stanu, która na przedstawienie

Rzdu Narodowego jedynie przez Sejm uaskawion by moe«.
JW. Fra. Sotyk: ))Czy obwiniony o zbrodni stanu nie

ma sam prawa odwoania si do aski ?«

JW. Woowski: wNiema adnego uaskawienia ipso jur,

tylko na danie winnego«.

JW. Trzciski: »W obecnych okolicznociach powinien si

Sejm wyrzec prawa uaskawieniaw.

Redakcya wyej przytoczona przyjta.
JW. Slaski: ))Idc porzdkiem konstytucyi, naleaoby za-

chowa wszystkie jej artykuy; w prawie o atrybucyach Wo-
dza dozwolilimy mu rozdawa krzye wojskowe podug sta-

tutu. Rozdawnictwo dwóch wyszych klas tego krzya, czy ma
do Rzdu, czy do Izby nalee ?«

JW. Marszaek: »Zdaje si, e niepotrzeba nam bdzie
orderów«.

JW. Niesioowski: »Skoromy powierzyli rozdawanie wst-
ek Wodzowi, mona na tem przesta. Szczcie Ojczyzny naj-

wysz nasz nagrod«.

f. Slaski: »Jednak Jenera z chlub nosisz znak bono-
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rowy, na który zasuy. Nie mona odmawia sprawiedliwo-

ci wyszym zasugom, kiedymy j niszym oddali«.

JW. Marszalek: ))JW. Slaski mówi nie o orderaci cywilnych,

ale o krzyu wojskowym. W uciwale naszej odwoalimy si
do statutu orderów. Podug tego, rozdawnictwo dwóch wy-
szych klas krzya wojskowego naley do Króla«.

JW. Slaski: »Trzeba to Rzdowi przyzna«.

JW. Swirski: wZdaje si, e, oprócz obalenia naduy, ce-

lem rewolucyi obecnej byo i rodki do nich usun; jest to

rewolucya postpu, wiata. Mioby byo Polakowi, eby si
przekonano, e nie we wsteczce jest honor czowieka, e
uczucie, i si zadosy uczynio powinnoci, jest dostateczn

nagrod. Gdybym by móg do przekonania Izb trafi, bybym
i w tamtym projekcie sprzeciwia si krzyom, bo jest to je-

den z najszkodiiwszych rodków: rozdawanie mamide; lecz,

kiedy si ju pierwsze klasy utrzymay, i dwom drugim si
nie sprzeciwiam((.

JW. I^lodliski: ))Zaszczyt ten powinien by zachowany dla

tego, którego piersi s podstaw wolnoci; bybym nawet zda-

nia, eby na t kampani nietylko dawne krzye, z których

i ja mam zaszczyt jeden nosi, zatrzyma, ale nadto nowy
krzy ustanowi np. elazny, jako z metalu krajowego z je-

dnej strony orze biay, a z drugiej dzie 29 listopada — na

trzy klasy podzielony, z obwódk elazn, srebrn i zota.

JW. Swirski: »Nie ubliajc tym, co s dekorowani, jako

sam dekorowany, powiedziaem to tylko, jako pia desideria

przyszoci, eby ludzie raz si przekonali, e najwiksz na-

grod jest dopenienie swojej powinnoci.
Izba zgodzia si na nastpujc redakcy arty-

kuu 13:

))Uzupeniajc art. 5 ustawy sejmowej z dn. 24 stycznia

1831 r. o atrybucyach Naczelnego Wodza, najwysze dwie

klasy krzya wojskowego nadaje Rzd Narodowy na przed-

stawienie Naczelnego Wodzaa.
Artyku 14 (a 11 dawnego projektu):

JW. Swidziski czyta: »Wykonanie praw powierzone b-
dzie, stosownie do przedmiotu. Ministrom wyzna religijnych

i owiecenia publicznego, sprawiedliwoci, spraw zagranicznych,

spraw wewntrznych i policyi, przychodów i skarbu, nakoniec
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wojny, którzy prezydowa bd w Komisyach rzdowych, zo-

onych z tylu radców stanu i dyrektorów jeneralnych, ile ich

Rzd znajdzie potrzeb. Wszelkie postanowienia Rzdu Naro-

dowego, aby miay moc wykonawcz, powinny by podpisane

przez prezydujcego w Rzdzie, a kontrasygnowane przez Mi-

nistra waciwego wydziau, który jest odpowiedzialny za pod-

pisane postanowienie. Ministrowie maj prawo, lub wezwani

by mog przez Rzd Narodowy, do zasiadania w nim z go-

sem doradczym«.

JW. Faitz: wZamiast: podpisane postanowienie —
trzeba powiedzie: ko ntr asy g n o wane«.

JW. Jaboski: wZdaje mi si, e w naszym szczupym
kraiku ministeryum spraw zagranicznych jest zbyteczne(^

JW. uszczewski: »Jestem zdania: poczy ministeryum

wyzna religijnych i owiecenia publicznego z ministeryum

spraw wewntrznych«.

JW. Morawski: »Lepiej powiedzie: wydzia spraw za-

granicznych, bo: ministeryum — zastrasza i pomnaa wy-
datek«.

JW. Marszaek: ))W projekcie niema mowy o ministeryach,

tylko o Komisyach((.

JW. Barzykowski: »Czyby nie mona prezydujcemu w Rz-
dzie odda wydzia dyplomatyczny ?«

JW. Gumowski: ))Niepotrzebny dodatek: waciwego wy-
dziau — bo dla nas wszystko jedno, który Minister pod-

pisze«.

JW. Swidziski: »Ja proponuj wrócenie do pierwszej re-

dakcyi:

Artyku 14, Wykonanie praw i postanowie powierzone

bdzie, stosownie do przedmiotu, Ministrom: wyzna religij-

nych i owiecenia publicznego, sprawiedliwoci, spraw zagra-

nicznych, spraw wewntrznych i policyi, wojny, tudzie przy-

chodów i skarbu. Wszelkie postanowienia Rzdu Narodowego,

aby miay moc wykonawcz, powinny by podpisane przez

prezydujcego w Rzdzie, a kontrasygnowane przez jednego

z Ministrów, który jest odpowiedzialnym za kontrasygnowanie

postanowienia. Ministrowie maj prawo, lub wezwani by mog
przez Rzd Narodowy, do zasiadania w nim z gosem do-

radczymi.
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Izba zgadza si na t redakcy.
JW. Morawski: ))Skoro zakoczony ju jest projekt, wnosz,

aby by wydrukowanym i jutro cay odczyta«.

JW. Marszaek: » Czonkowie Izby, czy zgadzaj si, aby

projekt szczegóowymi artykuami przyjty, by cay pod we-

towanie poddany, czyli te ma by uwaany za przyjty. Izba

zechce to rozstrzygn przez powstanie i siedzenie«.

Tu okazao si, e wikszo jest za wotów anie m.

JW. Marszaek: »Jutro wic odbdzie si wotowanie o go-

dzinie 9 rannej, ale ju bez adnej dyskusyi((.

Wadysaw hr. Ostrowski, Marszaek.

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 29 Sty-
cznia 1831 roku.

Po zebraniu si czonków JW. Sekretarz odczyta list obe-

cnoci. Obecnynni byli nastpujcy:

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski. Jan hr. Ledóchowski. Ferdynand Walewski. Micha Walewski. Jó-

zef Gostkowski. Jan Bukowski. Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Fra.
Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski. Józef hr. Ledóchowski. Antoni Suchodolski. Franciszek

Sotyk. Andrzej Deskur. Roman Sotyk.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Puszty-

nika. Ignacy eleski. Lud. empicki. Jan Posturzyski, Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-
rawski. Jan Nep. Gliszczyski. Marcin Radoski. Stanisaw Kaczkowski.

Rafa Pstrokoski. Aloyzy Biernacki. Kantorbery Tymowski. Wadysaw hr.

Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Antoni Rembowski. Sebastyan

Szymoski. Antoni Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Józef Ziemicki. Ksa-

wery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Pole-

tyo. Józef Swirski. Józef Chrzanowski. Tomasz baron Wyszyski.
Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Jan Kuczewski. Pawe Ciesz-

kowski. Wojciech Wgleski. Andrzej Mazurkiewicz.
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Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Konstanty Witkowski. Stanisaw Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Klemens Witkowski. Wojcieci Ciobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Kon-

stanty Jezierski. Jan Rostworowski. Szczepan winiarski. St. hr. Jezierski.

Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franciszek Dbrowski. Ignacy Starzyski.

Adam uszczewski. Rudolf Wieszczycki. Franciszek Trzciski. Augustyn

Subicki. Józef Kretkowski. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Fra. Woowski. Ksa-

wery ^Czarnocki. Augustyn Morzkowski. Wojciech Chodecki. Antoni Za-

wadzki. Walenty Zwa. Wincenty Waszkiewicz.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Lud. Bieniecki. Franciszek Zalewski. Jan hr. Jezierski. Joachim

Lelewel. Wadysaw Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef hr. Maachowski. Teo-

dor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Feliks Gumowski. Kalikst Mierzejewski.

ZWojewództwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. Ant.

Bykowski. Józef hr. Starzóski. Jan Augustowski. Franciszek Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Florj^anowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Antoni Kruszewski.

Józef Wiszniewski. Wincenty Kruszewski.

Poczem JW. ?i/larszalek tak zagai posiedzenie:

»Przewietna Izbo Poselska! Przychodzi pod rozwag wa-

sz, szanowni Reprezentanci Narodu, i pod wasze postanowie-

nie owoc kilkodniowej pracy i kiikodniowej wiatej dyskusyi.

Po tak licznych zaprowadzonych zmianach obecny projekt

wanem sta si dzieem; przypuci wic nie mona, aeby-
cie takowe zniweczy chcieli, aebycie rzecz, po szczególe

przyjt, w ogóle odrzuci mieli. Juemy si na to zgodzili,

eby si od dalszych rozpraw wstrzyma, któreby nas do nie-

nagrodzonej straty czasu przywiody i zaprowadzenie nowego
Rzdu spóniy; prawdziwie jest ju takowy nagle potrzebny,

tak dla sprystego rozwinicia si naszych wewntrz, jak nie-

mniej dla prdszego i stanowczego zawizania stosunków ze-

wntrznych; choby kto z nas co do pojedynczego jakiego arty-

kuu nie dzieli przekonania wikszoci, która go przyja, niech

do tej raczy swe zdanie doczy, wotujc nad ogóem, bo

niech zwaa, i przy rozmaitoci sposobu widzenia, kady w in-

nym szczególe nie upatrujc wedle swej chci zaprowadzonej

zmiany, gdyby dla tego rzecz ca odrzuca, aden nigdy pro-
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jekt, z wielu skadajcy si czci, do skutkuby nie przyszed.

Przystpmy teraz do odczytania postanowi si majcej przez

nas uchway «.

JW. Jasieski: wPoniewa dzisiejsze zebranie nasze uwaam
tylko za kontynuacy wczorajszego, które si zasolwowao z po-

wodu rozejcia si znacznej liczby czonków i spónionej pory,

wnosz przeto, aby, nie rozpoczynajc adnej dyskusyi, przy-

stpi zaraz do wotowania na ogó projektu o Rzdzie«.

JW. Sekretarz czyta projekt drukowany w 14 artykuach:

))Izba Senatorska i Poselska, stosownie do przedstawio-

nego im przez Komisye sejmowe projektu i po wysuchaniu
tyche Komisyi, zwaywszy, i wskutek uchway sejmowej, na

d. 25 stycznia r. b. w poczonych Izbach zapadej, stosunki

polityczne z Cesarzem rosyjskim zerwane zostay, i przekona-

wszy si o potrzebie postanowienia Rzdu tymczasowego,

uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Tytu I i rozdzia II tytuu III ustawy konstytu-

cyjnej Królestwa Polskiego, oraz majce z nimi zwizek prze-

pisy, statutami organicznymi i innemi prawami i postanowie-

niami objte, niemniej art. 108, co si tyczy ksit z krwi ce-

sarsko-królewskiej, uznaj si odtd za nieobowizujce.

Art. 2. Wszelkie inne przepisy teje ustawy konstytucyj-

nej, oraz majce z nimi zwizek przepisy, statutami organi-

cznemi i innemi prawami i postanowieniami objte, utrzymuj
si w swej nienaruszonej mocy, o ile przez uchway niniej-

szego Sejmu nadzwyczajnego zmienionymi lub uchylonymi nie

byy i jeszcze zmienionymi lub uchylonymi nie zostan.

Art. 3. W czasie teraniejszego bezkrólewia rozdziay I,

III i IV tytuu III ustawy konstytucyjnej zawieszaj si w swej

mocy^); równie a do wyboru nowego Króla zawieszaj si
w swej mocy wszelkie artykuy, gdzie osoba Króla i jego fa-

milia, lub ich prerogatywy s wzmiankowane, a w miejsce

tyche wstpuj przepisy, artykuami nastpujcymi objte.

Art. 4. Sprawowanie wadzy królewskiej konstytucyjnej

powierzonem zostaje Rzdowi Narodowemu Królestwa Pol-

^) Do tego artykuJu, w tern miejscu wstawiono w nastpstwie wy-
razy: -zachowujc jednake art. 78, 79, 80 i 82< na wniosek Mo-
rawskiego i Woowskiego. Niej str. 368. [P. W.].
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skiego, o ile niniejsze prawo j zakrela; reszta wadzy tako-

wej zostaje przy obu Izbach.

Art 5. Rzd Narodowy skada si bdzie z prezesa

i czterech czonków, którzy adnego urzdu etatowego spra-

wowa, a gdyby byli Senatorami lub czonkami Izby Posel-

skiej, przez czas swojego urzdowania w Izbach zasiada nie

maj. W niebytnoci Prezesa, zastpi go czonek, najwicej

przy wyborze kresek majcy. Dziaania Rzdu w komplecie

najmniej trzech odbywane i wikszoci rozstrzygane bd.
Jeeli zajdzie równo gosów, czonek, najmniej kresek ma-

jcy, wyj powinien. Gdy Wódz Naczelny, stosownie do arty-

kuu 9^) ustawy sejmowej z d. 24 stycznia r. b. zasiada bdzie
w Rzdzie, wówczas w razie równoci gosów wyj ma ró-

wnie ten czonek, który przy wyborze najmniej mia kresek.

Art. 6. Podawanie kandydatów równie, jak wybór Pre-

zesa i czonków Rzdu Narodowego, dopeni si w poczonych
Izbach w nastpujcy sposób: Kady czonek poda najprzód

na osobnej licie dwie osoby, które na Prezesa proponuje;

z list tych dwaj, najwicej majcy za sob gosów, bd kan-

dydatami, z których Izby podug prawa z d. 22 stycznia r. b.

Prezesa wybior. Po wyborze Prezesa, nastpnie kady z czon-

ków poda na licie osobnej cztery osoby, które na czonków
Rzdu proponuje; z list tych omiu, najwicej za sob majcych
gosów, bd kandydatami, z których Izby czonków Rzdu
wybior.

Art. 7. Wszystkie akta publiczne trybunaów, sdów i ma-
gistratur jakichbd, po d. 29 listopada 1830 r. zasze, wyda-
wane bd w imieniu Rzdu Narodowego, co jednak nie ublia

wydanym ju w innem imieniu aktom i wyrokom. Monety
i stemple nosi bd oznaki narodowe, przez Rzd wskazane.

Prawa i postanowienia Rzd ogasza jest obowizany.
Art. 8. Rzd Narodowy rozrzdza dochodami pastwa,

stosownie do budetu, przez Sejm zatwierdzi si majcego.
Art. 9. Do traktatów przyjani, pomocy, handlu, oraz za-

cigania bd w kraju, bd za granic poyczek, stosownie

do potrzeb budetem wskazanych, Rzd Narodowy upowanio-
nym zostaje. Wszelkie za inne traktaty zawiera bdzie Rzd

^) Mylnie zacytowany art. 9, zamiast 10. Ob. wyej, str. 322. [P. W.].
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Narodowy, lecz, aby byy obowizujcymi, Sejm je ratyfikowa

powinien.

Art. 10. Rzd Narodowy, w razie nieobecnoci Sejmu,

mianuje zastpc Naczelnego Wodza, a zawsze oficyerów wy-
szego stopnia, zaczwszy od jeneraa brygady, na przedstawie-

nie Naczelnego Wodza. Mianowa bdzie Ministrów, radców

i referendarzy stanu, prezesów i czonków wadz naczelnych,

od Komisyi rzdowych niezawisych; prezesów, prokuratorów

i sdziów wszystkich sdów; prezesów i komisarzy wojewódz-

kich; agentów dyplomatycznych, niemniej wszelkich urzdni-

ków administracyjnych wcznie a do naczelników wydziaów
w Komisyach rzdowych; nakoniec urzdników w hierarchii

duchownej, niszych w stopniu od biskupa, którzy od nomina-

cyi królewskiej zawili. Równie ma prawo zatwierdza wy-

bory rektorów uniwersytetu, zawiesza i odwoywa urzdni-

ków odwoalnych; niszych za urzdników mianuje Rzd przez

upowanione do tego wadze.
Art. 11. Sejm wybiera Senatorów z podanych sobie przez

Senat, w podwójnej liczbie na kade miejsce, kandydatów, wy-

biera równie biskupów i Prezesa gównej Izby obrachunkowej.

Art. 12. Prawo uaskawienia suy ma Rzdowi Naro-

dowemu, który moe darowa lub zmniejszy kar; wycza
si kara za zbrodni stanu, która, na przedstawienie Rzdu
Narodowego jedynie przez Sejm uaskawion by moe.

Art. 13. Uzupeniajc art. 5 uchway i) sejmowej z d. 24

stycznia 1831 o atrybucyach Naczelnego Wodza, najwysze
dwie klasy krzya wojskowego nadaje Rzd Narodowy na

przedstawienie Naczelnego Wodza.
Art. 14. Wykonanie praw i postanowie powierzone b-

dzie, stosownie do przedmiotu. Ministrom: wyzna religijnych

i owiecenia publicznego, sprawiedliwoci, spraw zagranicznych,

spraw wewntrznych i policyi, wojny, tudzie przychodów

i skarbu. Wszelkie postanowienia Rzdu Narodowego, aby

miay moc wykonawcz, powinny by podpisane przez prezy-

dujcego w Rzdzie, a kontrasygnowane przez jednego z Mi-

nistrów, który jest odpowiedzialnym za kontrasygnowanie po-

stanowienia. Ministrowie maj prawo, lub wezwani by mog

1) W allegatach: ustawy, (P. W.).
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przez Rzd Narodowy, do zasiadania w nim z gosem do-

radczym.

JW. Morawski: wLubo dzi adnej nie miao by dyskusyi,

musz jednak zwróci uwag Izby, e w art. 3 projektu za-

chodzi musi pomyka, bo w rozdziale IV tytuu III konstytucyi

s niektóre artykuy, które nie mog ulep^a zmianie, ani by
zawieszone; opuszczenie to mogoby narazi projekt na upadek

w Izbie Senatorskiej «.

JW. Woowski: wistotnie art. 78, mówicy o Izbie obrachun-

kowej, art. 79 o Komisyi owiecenia, art. 80 o skadzie Komi-

syi spraw wewntrznych, wojny i skarbu, art. 82 o odpowie-

dzialnoci Ministrów, nie mog by zawieszone w swej mocy.

Przyznaj, i moj jest win, e wczoraj jeszcze nie ostrzegem

Izby o tem, lecz niepodobna byo pamita o wszystkich arty-

kuach <(.

Izba zgadza si na t popraw.
JW. [Marszaek: »Przystpimy wic teraz do wotowania na

tak zmieniony projekt. Wzywam przeto JJWW. Niesioow-
skiego, Faltza, Plicht i eleskiego na asesorów do

zbierania gosów«.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor l-
ski: »ByIem przeciw projektowi, dopóki Sejm mia wybiera deputacy,

lecz kiedy ta jest uchjdon, wic aff. Jan hr. Ledóchowski, prosto, aff. Fer-

dynand Walewski, aff. Micha Walewski, aff. Józef Gostkowski, aff. Jan

Bukowski, aff. Jan Szymczykiewicz, aff. Jan Stojowski, nieob. Andrzej

Walchnowski, nieob. Stanisaw Nowakowski, nieobecny.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski, aff. Wadysaw Soltyk, aff.

Franciszek Jaboski, aff. Jan Olrych Szaniecki, neg.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Cypryan

Baczyski, aff. Józef hr. Ledóchowski, aff. Antoni Libiszewski, nieobecny.

Antoni Suchodolski, aff. Franciszek Sotyk, aff. Andrzej Deskur, aff. Ro-

man Sotyk, aff. Konstanty widziski, nieob. Gustaw hr. Maachowski,

nieobecny.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski, aff. Jan Puszty-

nika, aff. Ignacy eleski, aff. Ludwik empicki, aff. Jan Posturzyski, aff.

Jan Gratkowski, aff.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Teofil Morawski:

»Jestem za monarchi konstytucyjn, za Królem z ca wadz królewsk,

lecz, e tu cie jej tylko widz, przeto— neg. Jan Nep. Gliszczyski, aff. Mar-

cin Radoski, neg. Stan. Kaczkowski, aff. Rafa Pstrokoski, neg. Kazim.

Bartochowski, nieob. Alojzy Biernacki: »W czasach trudnych rewolucyj-

nych jestem za rzdem najprostszym; lepsza Rada Ministrów, wic neg.
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Kantorbery Tymowski: »Z tych przyczyn, co JW. Biernacki, negat. Wlad.
hr. Ostrowski, aff. Ignacy Morzkowski, neg.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz, aff. Antoni Rembowski, aff.

Sebastyan Szymoski, aff. Antoni Jaksiewicz, aff. Stan. Miczyski, aff. Ste-

fan Zotnicki, nieob. Józef Ziemicki, aff. Ksawery Biedrzycki, aff.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst Moroze-
wicz, aff. Józef Jabonowski, nieob. Ksaw. hr. Niesioowski, aff. Ignacy Biel-

ski, aff. Alojzy hr. Poletyo, aff. [Józ. Swirski, aff.] Józ. Chrzanowski, aff.

Tomasz bar. Wyszyski, aff. Józ. Rozenwerth, nieob. Feliks Doliski, nieob.

Deputowani: JJWW. AdamFritsch, aff. Jan Kuczewski, aff. Pawe
Cieszkowski, aff. Wojciech Wgleski, aff. Andrzej Mazurkiewicz, aff.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski, aff.

Pawe Grbczewski , nieob. Maryan Cissowski , aff. Konstanty Witkowski,
aff. Wincenty Chemicki, nieob. Stan. Barzykowski, affirmative.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski, aff. Kajetan Kozowski,
aff. Klemens Witkowski, aff. Wojciech Chobrzyski, aff.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Al. Szyma-
nowski, nieob. Konstanty Jezierski, aff. Jan Rostworowski, aff. Szczepan
winiarski, aff. Stanisaw hr. Jezierski, aff. Jakób Okcki, aff. Ant. Plichta,

aff. (Fra. Dbrowski, aff. Rudolf Wieszczycki, aff. Fra. Trzciski, affir.

Ignacy Starzyski: »Z powodu, e Ministrowie nie przez Sejm maj by
wybierani, neg. Nie mógbym bowiem z wesoem czoem wróci do braci,

którzy mnie wybrali«. Adam uszczewski : »Tak jest ulepszony projekt, e
lubo byem mu przeciwny, daj jednak, aff. Aug. Subicki, aff. Józef Kre-

tkowski, aff. Józ. Modhski, affirmative.

Deputowani: JJWW. Józ. Lubowidzki, nieob. Jan Charzewski, aff.

Jakób Piotrowski, aff. Józef Brinken, aff. Micha Piotrowski, aff. Walenty
Zwierkowski, aff. JC. Mo WKs. Konstanty, nieob. Fra. Woowski, aff.

Ksawery Czarnocki, aff. Augustyn Morzkowski: »Bez gadania, aff. Wojciech
Chodecki, aff. Antoni Zawadzki, aff. Walenty Zwa, [neg.] Wincenty Wa-
szkiewicz, affirmative.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks Markow-
ski, aff. Ludwik Bieniecki, aff. Franciszek Zalewski, aff. Jan hr. Jezierski:

»Z przekonania, e Rzd z piciu czonków zoony nie moe by spry-
sty, neg. Joachim Lelewel, neg. Wad. Zawadzki, aff. Ignacy Wyk, aff.

Józef hr. Maachowski, aff. Teodor Jasieski, affirmative.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski, nieob. Feliks Gumowski, aff.

Kalikst Mierzejewski, aff. Micha Dunin Borkowski, nieobecny.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni By-

kowski, aff. Józef hr. Starzóski, aff. Jan Augustowski, aff. Fra. Kisielni-

cki, aff. [Wincenty Gawroski, aff.] Jan Floryanowicz, affirmative.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz, aff. Antoni Kruszew-
ski, aff. Józ. Wiszniewski, neg. Wincenty Kruszewski, neg.

JW. Marszaek: »Okazao si wic z obliczenia wotów, e
jest 93 za projektem, a 13 przeciw projektowi. Senat zgroma-

Dyaryusz. 2*
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dza si o godzinie 12. Wzywam wic JJWW. Szanieckiego

i Kisielnickiego, aby si w^tenczas udali do starszych braci

z doniesieniem o skutku obrad naszycha.

JW. Biernacki: »Pod despotyzmem, przez lat 15 upominali

my si o czytanie protokoów; po dugich rozprawach wyje-

dnalimy przynajmniej to, i ukadano takowe; dotd trzy-

mamy si tego zwyczaju; lecz bylibymy niekonsekwentnymi,

gdybymy teraz zaniedbywali odczytywania, kiedy ju nie

znajdujemy adnych przeszkód. Mógby kto przytoczy, e to

czas zabiera nam bdzie, lecz owiadczam, jeeli go bdziem
utrzymywa tak, jak w Senacie, nie bdzie za dugie czytaniem

JW. [Marszaek: wOdpowiadajc na suszny wniosek JW.
Biernackiego, odwouj si do tego, co ju dawniej oznajmi-

em: nasze protokóy, utrzymywane w caej rozcigoci, niele-

dwie dosow^ne, tyleby czasu zabray w czytaniu, ile trwaa
dyskusya. Prosiem ju JJWW. Posów i Deputowanych, aby

kady, chccy si o wiernoci ukadanego protokóu przekona,

raczy w kancelaryi odczyta takowy. Zdaje mi si, e niewielki

byby poytek, gdybymy je w treci tylko odczytywali Izbie,

bo tam zapisaneby byy wota same i zdania JJWW. Repre-

zentantów. Rozumiem, e jawno Izb uchyla potrzeb tako-

wego czytania. Zapewne postanowimy nowe przepisy dla Izb,

bdzie tam wzmianka tak o czytaniu, jak i o sposobie utrzy-

mywania protokoów«.

JW. Jan Ledóchowski : »Wniosek JW. Biernackiego jest

sprawiedliwy, nie moemy jednak wymaga jego wykonania.

Jawne s obrady, Sekretaryat nie wzbudza adnego podejrze-

nia. Za przeszego Rzdu, kiedymy mogli mie podejrzenie,

dopominalimy si o czytanie protokóu; teraz za JW. Sekre-

tarz da nam dowód dokadnoci w utrzymywaniu takowego

przez wydrukowanie protokóu posiedze sejmowych z gru-

dnia 1830 r. Prosimy take o wydrukowanie sejmu czerwco-

wego, którego dotd nie mamycc
JW. Marszaek: wDruk protokóu zeszego sejmu naley

do przeszego Marszaka i Sekretarza, lecz trzeba na to fun-

duszów((.

JW. Morozewicz: ))Na sejmie czerwcowym dozwolono, aby

obrady dosownie byy zamieszczane w protokóle; tak sporz-

dzony protokó by komunikowany czonkom Izby, którzy tego
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dali; w kilku egzemplarzach spisany i skolacyonowany od-

daem Marszakowi zeszego Sejmu, zachowawszy dla siebie

jeden egzemplarz. Gdzie inne egzemplarze zostaj, tego nie

wiem. Pod zeszym Rzdem wydrukowanie istotnej jego treci,

t. j. uwag nad raportem Rady Stanu, nie byo dozwolone; te-

raz idzie tylko o to, czy cay protokó, który si skada z 300

arkuszy, czy tylko dyaryusz skrócony ma by ogoszony dru-

kiem; zdaniem mojem, drukowany w caej obszernoci nie

byby do wany, ani do interesujcy. Gdyby Izba uznaa,

e tre jego, za któr bybym odpowiedzialnym, cznie z uwa-

gami nad raportem Rady Stanu jest dostateczn, podejmuj si
wykonania, skoro stosowny fundusz bdzie obmylony. Jeeliby

za Izba daa ogoszenia cakowitego protokóu, i tem zaj
si jest moim obowizkiem«.

JW, Swirski: wPoprzednie ju gosy dowiody, e dobro

obrad i szybszy ich postp nie dozwalaj czytania protokóu.

Ja na to odpowiadam JW. Biernackiemu, e w tem nie bdzie
adnej niekonsekwencyi. Na przeszych sejmach kady Repre-

zentant, krok po kroku, opiera si musia wdzierajcej si
wadzy w prawa; bez wzgldu bowiem, czy przepis prawa by
korzystnym, czy nie, Reprezentant musia go broni dlatego,

e by prawem. Wewntrzne wprawdzie przekonanie wskazy-

wao, e gdyby odczytywano protokó na sejmie trzydziesto-

dniowym, ledwieby trzy lub cztery sesye zrobi mona byo
Teraz gwatowne okolicznoci wymagaj rychego stanowienia

praw; nie mona wic czasu traci na czytanie protokoów;

dobremby jednak byo odczytywanie trecicc

JW. Woowski: »Powszechnem jest yczeniem Izby, aby

sejm czerwcowy by drukiem ogoszony; dalimy bowiem na

nim dowody mstwa. Teraz sami chtnie poniesiemy koszta

druku, aby dochód ze sprzeday by obrócony na ony i dzieci

wychodzcych w pole onierzy<(.

JW. Roman Sotyk : »Jako reprezentant Narodu, który winien

stawa w obronie przywilejów Izby, owiadczam, e mamy
prawo da, aby protokó by odczytywany w caej rozcigo-

ci; odstpuj jednak od tego z powodu naglcych okolicznoci.

Gdy jednak dziaania Sejmu mniej bd popiechu wymaga,
wrócimy si do tego zwyczaju. dam take, abymy, stoso-

wnie do gosu JW. Marszaka, uwiadomieni byli o sposobie

24*
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redagowania protokóu i eby ten, po upynieniu 24 godzin^

by wydrukowany, bo w pismach publicznych widzimy wiele

mów zupenie przeksztaconychcc

JW. Kaczkowski: wPrzez lat dwanacie upominalimy si

o czytanie i drukowanie protokóu; wniosek wic kolegi Bier-

nackiego jest naturalnym wypadkiem naszej dnoci; idzie

tylko o obmylenie sposobów, aby nam nie uroni czasu. Co

do ogoszenia protokóu zeszego sejmu, nie jestem zdania, aby

tre tylko bya drukowana. Podobne usiowania skrócenia uwag
nad raportem Rady Stanu z r. 1818 niemi nam zostawiy pa-

mitk, jak w r. 1825; nie wiem dlaczego w 1831 ten sam sy-

szymy wniosek. Skrócenia takie s podobne do tych abreges

historiues, z których nikt si jeszcze historyi nie nauczya.

JW. Morawski: »Czy protokó zeszego sejmu zoony jest

w archiwum Senatu ?«

JW. Morozewicz: ))To nie naley do Sekretarza; po zam-

kniciu akt zoyem egzemplarze u zeszego Marszaka«.

JW. Morawski : ^)Trzeba wic wezwa JW. Lubowidzkiego,

aby odda t wasno Izby Poselskiej dla zoenia jej w archi-

wum Senatu. Co si tyczy utrzymywania protokóów, mamy
t skazówk z innych magistratur, gdzie dwa protokóy s
utrzymywane, jeden in extenso, a drugi treciowy. Samo przy-

pominanie tego, co byo zrobionem w Izbie, byoby dostate-

cznem«.

JW. Jasieski: wcz si z zdaniem kolegi Ledóchow-

skiego; za przeszego Rzdu zmieniano gosy nieprzychylne,

musielimy wic da odczytywania protokóów, lecz teraz

czasby nam tylko zabrao, a, kto nie wierzy, niech idzie do

kancelaryi i niech odczytaa.

JW. Sekretarz: wOdczytywanie protokóów jest niepodobne.

Stenografowie, kwapicy si chwyta wszystkie wyrazy mówcy,

niezdolni s zredagowa protokóu przed nastpn sessy. Chcia-

em ja natychmiast da drukowa protokó, lecz rozumiaem,

e lepiej bdzie poczy go z protokoem posiedze Senatu

i jako dyaryusz sejmowy ogosi. Potrzebuje to ogólnego ze-

brania i jednej redakcyi, i dla tego nie moe by dokoczony
a po skoczeniu Sejmu. Jeeli jednak Izba da tego, rozka
drukowa protokó samych posiedze Izby Poselskiej. Musz
tu jeszcze wspomnie, e czasem przychodzcy JJWW. Poso-
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wie do przejrzenia swych gosów chc w nich zmiany czyni,

na które, jako odpowiedzialny za wierno, zezwoli nie mog«
JW. Morawski : wZyczeniem jest powszechnem, aby proto-

kó treciowy zosta na przysz sessy wygotowany«.

JW. Marszaek: ))Gdy si Komisye zajm regulaminem Izby—
i ten przedmiot rozstrzygn. Teraz przystpimy do odczytania

zoonych u laski wniosków«.

Wniosek 1. JW. Jana Ledóchowskiego. O usu-

nicie wizerunków i popiersiów caej rodziny Carów rosyjskich

z gmachów publicznych, nie ubliajc wizerunkom Fryderyka

Augusta, byego Ksicia Warszawskiego. — Odesano do Ko-

misyi.

Wniosek 2. JW. Jana Ledóchowskiego. Projekt

do adresu podzikowania od Izb Sejmowych Królestwa Pol-

skiego do Jeneraów: La Fayette, Lamarue, Sebastiani i De-

putowanego Mauguin za podniesione gosy w sprawie polskiej

na posiedzeniu Izby Deputowanych Francyi w d. 15 stycznia

r. b. — Odesany do Komisyi.

W^ n i o s e k 3. JW. Augustyna Morzkowskiego. Aby
Ksistwo owickie, nieprawnie przez Królów polskich Ks. Kon-

stantemu darowane, jako wasno narodowa na skarb Króle-

stwa obrócone i tytu wasnoci przepisanym, albo przynajmniej

ostrzeenie w ksidze wieczystej zaintabulowanem zostao. —
Odesanym zosta do Komisyi.

Wniosek 4. JW. Rostworowskiego. O urzdzenie

ogólnego powstania narodowego z istniejcej dzi po kraju

stray bezpieczestwa w taki sposób, aby do zastpienia uby-

tku w szeregach uyt by moga ^). — Odesany do Komisyi.

Wniosek 5. JW. Jasieskiego. O wydrukowanie dya-

*) W motywach czytamy, e Rada Admin. postanowieniem swem
z 3 grudnia 1830 ograniczya przeznaczenie i sub stray bezpieczestwa

>jedynie na przegldzie w niedziel i na utrzymaniu stray nocnych po
wsiachcc. Lecz obecnie, »nie ju o bezpieczestwo nocne dla wsi, ale o bez-

pieczestwo naszej Ojczyzny i wolno rzecz idzie«. Std wniosek, aby 1°

postanowi powszechne bezzwoczne uzbrojenie wszystkich niemajcych
50 lat; 2° mianowa Naczelnika posiadajcego zaufanie i mio narodu;
3*^ odda cae to uzbrojenie pod dowództwo Naczelnego Wodza; 4° obowi-
za ono do subordynacyi wojskowej i kodexu karnego wojskowego przez

czas trwania wojny. [P. W.].
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ryuszu sejmu, w miesicu czerwcu r. z. odbytego. — Odesany

do Komisyi.

Wniosek 6. JW. Biernackiego. O utworzenie legii

litewskiej i woyskiej. — Odesany do Komisyi.

JW. Marszaek: wDzi zbierzemy si o godzinie 5 wieczor-

nej i, jeeli Senat przyjmie projekt do prawa, moe przyst-

pimy zaraz do wyboru czonków«.

Wad. hr. Ostrowski, Marszaek.

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 30. Sty-
cznia 1831 r.

Rozpoczo si. JW. Sekretarz odczyta list obecnoci. Obe-

cnymi byli:

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski. Jan hr. Ledóchowski. Ferdynand Walewski. Micha Walewski. Jó-

zef Gostkowski. Jan Bukowski. Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Franciszek

Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski. Franciszek Sotyk. Andrzej Deskur. Koman Sotyk. Gu-

staw hr. Maachowski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Ludwik empicki. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Teofil Mo-
rawski. Jan Nep. Gliszczyski. Marcin Radoski. Stanisaw' Kaczkowski.

Rafa Pstrokoski. Kazimierz Bartochowski. Alojzy Biernacki. Kantorbery

Tymowski. Wadysaw hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Antoni Rembowski. Sebastyan

Szymoski. Antoni Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Józef Ziemicki, Ksa-

wery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-

rozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo.

Józef Swirski. Józ. Chrzanowski. Tomasz br. Wyszyski. Józ. Rozenwerth.

Deputowani: JJWW. Adam Fritsch. Jan Kuczewski. Pawe Cie-

szkowski. Wojciech Wgleski. Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski, Konstanty Witkowski. Stanisaw Barzykowski.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski. Kle-

mens Witkowski.
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Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Szczepan

winiarski. Stanisaw hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franci-

szek Dbrowski. Ignacy Starzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczy-
cki. Franciszek Trzciski. Augustyn Subicki. Józef Kretkowski. Józef Mo-
dliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Józef Brinken. Micha Pio-

trowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woowski. Ksawery Czarnocki.

Augustyn Morzkowski. Wojciech Chodecki. Antoni Zawadzki. Walenty
Zwa. Wincenty Waszkiewicz.

Z Województwa Podlaskiego. P o s ow i e : JJWW. Feliks Mar-
kowski. Ludwik Bieniecki. Franciszek Zalewski. Jan hr. Jezierski. Joachim
Lelewel. Wadysaw Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef hr. Maachowski. Teo-

dor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Feliks Gumowski. Ka-
likst Mierzejewski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. Ant.

Bykowski. Józef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Franciszek Kisielnicki.

Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Antoni Kruszewski.

Józef Wiszniewski. Wincenty Kruszewski.

JW. Marszaek zagai posiedzenie: wPrzewietna Izbo Posel-

ska! Nadesza nareszcie chwila, w której przez wybór osób,

Rzd Narodowy skada majcych, staniemy u kresu usiowa
naszych i uzupenimy cz praw naszych, potrzebujcych naj-

lepszego zaradzenia. Wszyscy jeden cel sobie zakadamy, a tym
jest odrodzenie Ojczyzny naszej, niepodlegej, caej i do mo-
nej do wstrzymania zamachów nieprzyjació Narodu Polskiego;

wszyscy, mówi, do tego dymy celu, lecz, spogldajc na
niego z rozmaitego stanowiska, nie wszyscy do niego jedn
i t sam zmierzamy drog. Ta róno zda sprawia, i nie-

atw jest rzecz tak zoy z piciu czonków jedno ciao

Rzdu, aby jego dziaanie, w harmonii postpujc, nosio ce-

ch jednoci, pewnoci i nieomylnoci. Dopeniajc tak wa-

nego dziea, strzemy si uudzenia, waciwego sercu ludz-

kiemu, a które to sprawia, i nam si najgodniejsi zaufania

zdaj ci, z którymi nas cz stosunki przyjani lub dawnej
znajomoci. agodno i sodycz w obcowaniu, wymowa atwa,
zamiowanie prac filantropicznych, gboka nauka, imi gone,
s to zalety, które w kadych innych okolicznociach na uwiel-

bienie zasuguj; lecz w czasach burzliwych tam, gdzie trzeba

stan na czele rewolucyi, gdzie jej ducha wypada utrzyma
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równie daleko od teroryzmu, jak od upadku, inne cnoty oby-

watelskie przedewszystkiem trzeba mie na baczeniu. Mio
Ojczyzny nieograniczona, nieugita tgo charakteru, najwit-
sza skrupulatno w dopenianiu obowizków, znajomo po-

oenia pastw europejskich i ich stosunków, liberalno w opi-

niach, gotowo powicenia majtku, ycia, wszystkiego dla

dobra Polski, nienawi ku Moskwie — to jest, co szczególniej

znamionowa powinno tych, których wyborem waszym i zau-

faniem zaszczycicie. Duej si nad tem rozciga nie potrze-

buj; wasze wiato, wasza gorliwo okoo dobra publicznego

wzbudzi w was to przekonanie, i, bdc Reprezentantami

Narodu, jako tacy, dziaa powinnicie. Zarzd jego i moe
przysze jego losy takim tylko winnicie powierzy osobom,

którychby wybór, podug sumienia dokonany, potrzebom kraju

odpowiedni, z duchem rewolucyi zgodny, nie cign na was
od waszych komitentów cikiej odpowiedzialnoci, a od poto-

mnoci cikich wyrzutów«.

JW. Jan Ledóchowski : wUchwa wczorajsz postanowiono,

e czonkowie przyszego Rzdu, z pomidzy nas wybrani, za-

wieszeni bd w prawie zasiadania w Izbie; toby si dotyczyo

i JW. Marszaka; mam wic zlecenie od wielu czonków tej

Izby (Gosy: ))0d wszystkich!«) wynurzy ci nasze yczenia

i prosi, szanowny Marszaku, aby chcia przy sterze Izby po-

zosta. Aby za zdania w wyborze nie byy podzielone, racz

owiadczy: czy wolisz w Rzdzie, czy w Izbie pozosta ?«

JW. Marszaek: »Najzaszczytniejsz byo dla mnie chwil,

kiedycie mnie raczyli powoa do przewodniczenia waszym
obradom: równie szczliw jest dla mnie obecna, gdy mi

taki dowód zaufania dajecie. Na wszelkie usugi Ojczyzny go-

tów zawsze jestem, czy w wyszym, czy w najniszym sto-

pniu, i wszystkim obowizkom z równ gorliwoci, z równem
powiceniem zadosy uczyni jest jedynym celem usiowa
moich. To mnie te powodowao uczyni na wczorajszem po-

siedzeniu ów wniosek, aby czonek Rzdu nie móg zasiada

w Izbach. Udzia w wadzy prawodawczej z udziaem w wa-
dzy wykonawczej jest trudnym do pogodzenia przez stosunki,

midzy nimi zachodzce, a niepodobnym ze wzgldu na sam
brak czasu. Byoby mi przyszo ze smutkiem po tylu dowodach
waszej aski z wami si rozcza; gdybycie jednak byli roz-
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kazali, aebym jako czonek Rzdu Narodowego w nim zasia-

da, a was opuci, bybym si do waszej woli zastosowa. Te-

raz inne jest wasze yczenie, inne rozkazy i te wypeni jest

moim obowizkiem«.

JW. Trzciski: wRzd, wybra si majcy, nie bdzie mia
potrzebnej sprystoci, trzeba wic, eby Sejm trwa cigle dla

popierania dziaa Rzdu«.
JW. Marszaek: wZyczenie to moe jest zgodne z potrzeb

kraju, lecz przewidzielimy wypadek, gdzieby w razie limity

Sejmu deputacya go zastpowaa; myl ta mogaby si sta

konieczn. Podany jest wniosek do laski przez JW. Modli-

skiego, aby, zostawiajc Komisyom czas do wygotowania pro-

jektów. Sejm zalimitowa na dni pitnacie. Projekt ten, podug
przepisów prawa, odesany by powinien do Komisyi«.

JW. Modliski : wChc popiera ten wniosek... « lecz Mar-

szaek zwraca jego uwag na to, e tylko tre projektu czyta

wolno, nie wchodzc w adne dyskusye.

Tu przysza deputacya od Senatu, zoona z Kaszte-
lanów Nakwaskiego i Ostrowskiego.

JW. Kasztelan Nakwaski: wSenat poleci nam donie prze-

wietnej Izbie Poselskiej, e projekt o Rzdzie wikszoci go-

sów przyjty zosta, zaprasza wic Izb Poselsk do pocze-
nia si, aby obiedwie Izby przystpiy do wyboru osób. Rzd
skada majcych; jest to nader wana sprawa, do której teraz

przystpi mamy; wybór nasz bezwzgldny padnie zapewne

na osoby, równie zaufaniem i zdolnociami, jak i nieodbyt

w dzisiejszych okolicznociach energi obdarzone«.

JW. Kasztelan Ostrowski: wTa jedno zda i uczu, która

czy Senat i Izb Poselsk, jest drog sercu Polaka pamitk
która si kae spodziewa prdkiego poczenia caego Narodu«.

JW. Marszaek : »Ju kilka razy przekonalimy si, e rodki

w Izbie Poselskiej dla dobra kraju przedsibrane. Senat za

twierdza; zgodno zda wskazuje jedno usiowa i celów.

Radzibymy, aby Izba Senatorska, uywajc prawa pocztko-

wania, równie jej, jak Izbie Poselskiej sucego, postawia nas

w monoci przyjcia jej wniosków i dania dowodu, jak ce-

nimy wiato starszych braci naszych«.

Deputacya Senatu oddala si.

JW. Modliski cofa swój wniosek o 15-dniow limit Sejmu
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JW. Marszaek: ))Gdy nader wielka jest liczba dajcych
czasowego uwolnienia od znajdowania si na obradach sejmo-

wych, yczybym sobie, aby Izba wyrzeka, w jakiej liczbie ta-

kowe udziela mona«.
W Roman Sotyk: »Co do chwilowego zawieszenia obrad,

sdz, e takowe nastpi nie powinno; zaufanie za nasze,

pooone w Marszaku, potrafi pogodzi dobro kraju z potrze-

bami sejmujcych. Co si za tyczy udzielania urlopów, sdz
by JW. Marszaek podzieli Izb na trzy czci, z którychby

dwie zasiada, a trzecia oddali si moga; tym sposobem obe-

szoby si bez urlopów«.

JW. Trzciski: -Mówi tu w imieniu wszystkich wojsko-

wych, bdcych czonkami tej Izby: zasiada oni bd dopóty,

dopóki im tego obowizki ich stanu dozwalaj. Wnosz przy-

tem, aby si jak najprdzej zaj rozbiorem budetu, eby
wszyscy czonkowie przy jego roztrzsaniu mogli by obecnymi«.

iW. Szymczykiewicz: ))Co do urlopów sdz, eby najwa-
ciwiej byo w udzielaniu takowych termin powrotu podug
odlegoci miejsca oznacza«.

JW. Lempicki: »Mnie si zdaje, e najlepiej bdzie wnio-

sek ten odoy na czas dalszy; gdy bdziemy si zajmowa
wnioskiem JW. Ledóchowskiego o Sejmie nieustajcym; wten-

czas najstósowniej bdzie przedmiot ten zaatwi«.

JW. Józef Ledóchowski: wUprzedzi mnie kolega Lempicki.

Dodaj nadto, i, gdy nietylko mianowanie, ale i oddalenie

osób, Rzd skadajcych, do Sejmu naley, dla tego powinien

by Sejm nieustajcy, bo nie moemy przewidzie okoliczno-

ci, któreby zmian Rzdu przywie mogy«.
JW. Radoski: wPrzy rozdawaniu urlopów naley mie

wzgld na kolegów, przy granicy rosyjskiej mieszkajcych«.

JW. ignacy Starzyski: wW pooeniu naszem sdz, e
kady z nas posiada zaufanie Narodu, ale pamitajmy na to,

e Europa ma na nas zwrócone oczy; potrzebne s wic na-

rady nieustajce; wnosz, aby Izba bya cig«.
JW. Kaczkowski: wZdaje mi si, e wprzód Izba reintegro-

wan by powinna, nim cokolwiek postanowimy wzgldem
udzielania urlopów«.

JW. Jan Jezierski: »Deputacya Senatu przerwaa nam nader
wan matery wzgldem porzdku Izby; nie mona odstpi



— 379 —

od form; bd tu mówi w przedmiocie bardzo niepopularnym;

kiedy caa Izba owiadcza swoje dziki Marszakowi, ja musz
mu wyrzuci niezgodne z prawem postpowanie. aden wnio-

sek do prawa nie moe by podug statutu organicznego w po-

czonych Izbach wnoszony; tu w najwaniejszym punkcie ma-

czej si stao; bez wzgldu na to prawo, bez wzgldu na pro-

jekt JW. Romana Sotyka, odesany do Komisyi, JW. Marszaek
zaproponowa w obu Izbach zrzucenie z tronu Mikoaja; pro-

sz wic, aby nadal podobnych naduyciów nie byo«.

JW. Marszaek: »Odpowiadajc na uczyniony mi zarzut

przez JW. Jana Jezierskiego, zwracam jego uwag na t oko-

liczno, e nie wnosiem projektu do prawa; gos mój tylko

zakoczyem tem, co zyskao powszechny okrzyk. By to od-

gos serca Polaka i proste tylko wyraenie uczu. Wspomnia-
em nawet o wniosku JW. Romana Sotyka i chciaem tylko

aby Komisye stosowny wygotoway projekt do prawa. Uchwaa
za z d. 25 bya tylko prostym wyjtkiem z protokóu. To je-

szcze musz doda, e podug prawa naszego z d. 22 stycznia

1831, nominacya i destytucya wyszych urzdników odbywa
si ma w poczonych Izbach, i pod tym wic wzgldem uwa-

ajc odsdzenie od tronu panujcego nam przed rewolucy
monarchy, nie byoby to i nie jest ublieniem prawu«.

JW. Jan Ledóchowski : ))Nie taj podziwienia, jakie na mnie

sprawuje gos JW. Jana hr. Jezierskiego; zarzuty, czynione

przez niego JW. Marszakowi, s zupenie bezzasadne; trzeba

nie mie pamici tego, co si stao, aeby z podobnem odzy-

wa si zdaniem. Rzecz tak si istotnie miaa, jak JW. Mar-

szaek powiedzia; na to my, na to Senat jest wiadkiem; to

ja pierwszy odezwaem si, e niema Mikoaja; do mnie wic
ten zarzut si ciga; lecz chlubi si z tego, em to wyrzek
— i dzibym jeszcze to samo uczyni. JW^ Jezierski, powstajc

tak na t uchwa, moe auje tego, moe chce odwoywa
swój podpis. Nadto zimno JW. Jezierski rozumuje w tym przed-

miocie, gdy i za popdem serca powinno poklask u kadego
zyska. Nie rozumuje tyle, kto namitnie Ojczyzn kocha«.

JW. Woowski: ))Zarzut uczyniony JW. Marszakowi i JW.
Ledóchowskiemu i mnie si dotyczy, poniewa ja daem,
aby, skracajc mniej potrzebne dyskusye, przystpi do stano-

wczego wyrzeczenia — o odpadniciu od tronu Mikoaja. Byem
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ja uyty do redakcyi prawa, na które si powoa JW. Jezier-

ski i pamitaem o niem; powiadam jednak, e wszystko, co

si stao, jest w uciwale z d. 25 stycznia prawnem, bo któ
Rzd skada, podug art. 35 konstytucyi? Rzd jest w osobie

króla; szo tu wanie o zrzucenie króla; niepotrzebnie wic
JW. Marszaek odsya ten wniosek do Komisyi, gdy on nie

by projektem do prawa, ale tylko czynnoci wadzy wyko-

nawczej «.

JW. Rom. Sotyk: »Wniosek mój skada si z 3-ch czci:

z oddalenia familii Romanowów z tronu, z rozwizania przysigi,

i uznania Narodu za penowadny. JW. Marszaek odesa mój

wniosek do Komisyi. Dzi pierwsza cz mego wniosku ju
jest wypeniona. Co do dwóch drugich punktów, oczekuj dzia-

ania Komisyi((.

JW. Ignacy Starzyski: wReprezentant kady nie powinien

uwaa na formy, ale dy do dobra kraju, a e obie Izby

uchwaliy odpadnicie od tronu Mikoaja, a zatem cel osi-

gnitycc.

JW. Jan Jezierski: »Odpowiadam JW. Woowskiemu. Py-

tam si, czyli to si zgadza z godnoci Reprezentantów Na-

rodu? Nie powinno by w przyzwoitej formie wykonane
i z godnoci wyrzeczone? Cy to nie doda powagi i mocy?(c

JW. Marszaek przerwa zbyt waw dyskusy, zaprosi

Izb Poselsk do poczenia si z Senatem.

Wadysaw hr. Ostrowski, Marszaek.

Posiedzenie tzb poczonych d. 30 stycznia 1831 r.

Po poczeniu si Izb i zajciu miejsc waciwych Ksi
Prezydujcy w Senacie owiadczy, i ma zoony sobie list od

Senatora Stanisawa Sotyka do Sejmu i zapyta si, czyli Izby

chc, aby ten list by im przeczytany.

Na powszechn zgod Izb, Sekretarz Senatu odczyta rze-

czony list w osnowie nastpujcej:

))Przewietne obradujce Stany!

Obarczony wiekiem i cierpieniami, nie mogem by przy-

tomnym osobicie obradom sejmowym w pamitnym dniu 25

stycznia 1831 r. Gdy jednak czuj, e ta reszta istnienia mego,
które mnie wrogowie nasi zostawili, naley do Ojczyzny, do-
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peniam witej mojej powinnoci, jako Senator i obywatel, ska-

dajc uroczyste moje pimienne owiadczenie, e z radoci
przystpuj do aktu przez Reprezentacy Narodow dnia tego

uchwalonego, i szczliwy zamkn oczy moje, widzc odradza-

jc si Ojczyzn, której pomylno bya jedynym celem 80-

letniego ycia mego«. W Warszawie d. 30 stycznia 1831 r.

(podpisano) S. So tyk.

Przystpujc do gównego przedmiotu narady obu Izb,

t. j. do wyboru czonków Rzdu Narodowego, Ksi
Prezydujcy w Senacie wystawi wano tej materyi w wyra-

zach nastpujcych:

»Izby dzi przystpuj do wanej czynnoci, od której los

Ojczyzny poniekd zalee bdzie.

Mona si dosy zastanowi nad wyborem osób, maj-
cych skada Rzd Królestwa, mona dosy way i rozbiera

ich przeszo, na której powinny by oparte powody sumien-

nego zaufania i wyboru? Bierzcie na szal dawne stosunki,

dawny zawód kadego i pamitajcie, e ci, co przy sterze po-

zosta maj, powinni by od najlekszych nawet podejrze wolni.

Teraz potrzeba krajowi ludzi niespracowanych, ze wie-
emi zdolnociami, którzyby mogli z nienadweronemi siami

puci si w ten nowy i tyle wany zawód.

Ludzie, którzy przeyli trzy czwarte czci wieku swo-

jego, a do tych rzdu i ja nale, dopenili ju, co mogli. Na
spokojne czasy mog by zdatni, w teraniejszych dzielniejszym

od siebie ustpi winni.

Z najwiksz chci kady pójdzie suy krajowi w rz-

dzie wspóobywateli, jak tylu zacnych rodaków dao tego przy-

kad. Przestaj na tych uwagach, oddajc je waszemu namy-
sowi, przekonany, i z najwikszem zastanowieniem przyst-

picie do tak wanych wyborów; nie chc drogiego duej czasu

zabiera i wzywam was do wotowania«.

Pose powiatu ostrockiego JW. Stanisaw Barzyicowski

owiadczy, e niema nic waniejszego nad ustanowienie Rzdu;
e nikt w Izbie Poselskiej nie ma wikszego prawa nalee do

skadu jego, jak Marszaek teje Izby, e wszyscy tego najusil-

niej pragn, ale z drugiej strony. Izba, zwaajc na ogrom i wa-

no czekajcych j prac, prosia, bagaa Marszaka, aby w niej



— 382 —

pozosta, aby kierowa dalej obradami z t sam mdroci
i umiarkowaniem, które go na ten stopie powoay i które powoa-
nemu powszechn Izby cze i mio zjednay. Gdy Marsza-
ek do prób Izby przychyli si, uprasza przeto m.ówicy, aby

Senatorowie nazwiska jego na licie kandydatów nie umieszczali.

Po takowem przymówieniu si i po owiadczeniu Mar-

szaka Izby Poselskiej, na wniosek posa powiatu wieluskiego

Alojzego Biernackiego, aby do kandydatów jednakowego nazwi-

ska dodawano imiona chrzestne, albo te ich urzdy lub do-

stojestwa, rozpoczy si wybory, stosownie do uchwa sej-

mowych d. 22 stycznia o formach obradowania i d. 29 stycznia

o formie ustanowienia Rzdu Narodowego.

Ksi Prezydujcy w Senacie wezwa na assesorów do

obliczania kresek Senatorów Kasztelanów Polety i Rem-
bieliskiego, Marszaek za Izby Poselskiej deputowanego
z cyrk. 1. miasta Kalisza Ernesta Faltza i posa powiatu

kazimierskiego Ksawerego hr. Niesioowskiego.
Po obliczeniu podanych przez kadego czonka obu Izb

nazwisk okazao si, i mieli kresek na Prezesa Rzdu Naro-

dowego:

Adam ks. Czartoryski 135, Senator Kasztelan Pac 58, Julian

Ursyn Niemcewicz 41, Senator Kasztelan Ostrowski 9 [? 10], Se-

nator Kasztelan Gliszczyski 8, Wincenty Niemojowski 7, Wa-
dysaw hr. Ostrowski 4, Joachim Lelewel 2, Walenty Sobolew-

ski 2, Biskup Pramowski 2, Senator Kasztelan Sierakowski 1,

Senator Kasztelan Kochanowski 1, Senator Kasztelan Dembow-
ski 1, Senator Kasztelan Wichliski 1, Genera Kniaziewicz 1,

Senator Wojewoda Miczyski 1, Senator Kasztelan Mciski 1,

Biskup Manugiewicz 1, Senator Kasztelan Wodziski 1, Stani-

saw Mciski 1. Jan Kolumna aboklicki 1.

lVlarszaek Izby Poselskiej ogosi, i kandydatami na Prezesa

Rzdu Narodowego s: JO. Adam ks. Czartoryski majcy
gosów 135 i JW. Senator Kasztelan hr. Pac majcy gosów 58.

Nastpio podug prawa powtórne wotowanie midzy po-

wyszymi dwoma kandydatami, po którego ukoczeniu oznajmi

Marszaek Izby Poselskiej, e kreskujcych byo . . 140

t. j. Senatorów 28

Posów i deputowanych 112

Razem . . 140
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Dwie kartki znalazy si niewane; 138 byo wanie pod-

krelonych; midzy temi pado na Ks. Adama Czartoryskiego

kresek 121

na Senatora Kasztelana Paca 17

Razem . . 138.

Ogosi wic Marszaek Izby Poselskiej Prezesem Rzdu
Narodowego Królestwa Polskiego JO. Ksicia Adama
Czartoryskiego Senatora, Wojewod, Prezyduj-
cego w Senacie i rzek:

»Czegomy sobie yczyli, czegomy si spodziewali, to te
nastpio. Ksi powoany zosta prawie jednomylnoci na

Prezesa Rzdu Narodowego. Powinszujmy temu mowi, e
otrzyma taki dowód zaufania Narodu; powinszujmy Narodowi

e powierzy ster rzdu mowi, synnemu z tylu zalet, z tylu

cnót obywatelskich i który od pierwszej chwili rewolucyi przy-

stpi bez wahania si do wielkiego dziea oswobodzenia Oj-

czyzny, a w urzdowaniu dotychczasowem od owego pamit-

nego dnia tyle wanych odda usug sprawie naszej niepodle-

goci«.

Caa Izba wykrzykna po kilkakro: wNiech yje
Ksi Adam! Niech yje Polska niep odlega!((

Ksi Prezydujcy przemówi w tych prawie wyrazach:

))Przejty najywsz wdzicznoci za askawy wasz wybór i za

te oznaki chlubnej i drogiej dla mnie waszej przychylnoci, nie

umiem znale wyrazów, abym wam wyda moje uczucia. Wiem
i czuj, e, kiedy Naród kae przez usta wasze, posusznym
by naley, e w chwilach tak dla Ojczyzny stanowczych od

adnych dla niej usug uchyla si nie mona. Czuj, e chcia

bym ca istno moj Ojczynie powici, ale uczucia moje

tak s ywe, i do ich wyraenia zdolny w tej chwili nie jestem^.

Po takowem przemówieniu dalsze wybory odoone
zostay na godzin 6 po poudniu.

O godzinie naznaczonej zajli czonkowie obu Izb wa-
ciwe miejsca. Przystpiono do podawania po czterech kandy-

datów na czonków Rzdu Narodowego. Ksi Prezydujcy we-

zwa na asesorów do obliczania gosów Senatorów Kasztela-

nów Gliszczyskiego i Rembielis kiego, Marszaek
za Izby Poselskiej deputowanego z cyr. 1. miasta Kalisza Er-
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nesta Faltza i posa powiatu kazimierskiego Ksawerego
hr. Niesioowskiego.

Po obliczeniu nazwisk kandydatów, podanych przez czon-

ków obu Izb, okazao si, i mieli:

Wincenty Niemojowski kresek 78, Teofil Morawski, pose

63 [? 64], Joachim Lelewel, pose 51, Senator Pac 46, Kasztelan

Wodziski 41, Stanisaw Barzykowski, pose 37, Kasztelan Gli-

szczyski 32, Józef Swirski, pose 29, Jan Ledóchowski, pose

24, Gustaw Maachowski 21, Ignacy Wyk, pose 20, Franci-

szek Sotyk, pose 18, Kasztelan Ostrowski 17, Julian Ursyn

Niemcewicz 12, Konstanty Swidziski, pose 10, Kasztelan Dem-
bowski 8, Marszaek Ostrowski 5, Bonawentura Niemojowski 5,

Kasztelan Maachowski 4 [? 5], Augustyn Subicki, pose 4, Roman
Sotyk, pose 3, Andrzej Horodyski 3, Kasztelan Nakwaski 3,

Walenty Zwierkowski, pose 3, Alojzy Biernacki, pose 2, Józef

Kretkowski, pose 2, Kasztelan Kulikowski 1, Mazurkiewicz, de-

putowany 1, Wojewoda Miczyski 1, Kasztelan Kochanowski 1,

Józef Gouchowski 1, Ignacy Dembowski, deputowany 1, Teo-

dor Slaski, pose 1, Kasztelan Plater 1, Ludwik Dembiski 1,

Józef Wiszniewski, deputowany 1, Jan hr. Jezierski, pose 1,

Adam Gurowski 1, Henryk hr. ubieski 1, Maurycy Mochnacki 1.

Przystpiono do wybrania wedug prawa czterech
czonków Rzdu Narodowego z omiu kandydatów, naj-

wicej kresek majcych, t. j.:

Wincentego Niemojowskiego, Teofila Morawskiego, Joa-

chima Lelewela, Ludwika hr. Paca, Kasztelana Wodziskiego,
Stanisawa Barzykowskiego, Kasztelana Gliszczyskiego, Józefa

Swirskiego.

Z oddanych kartek po obliczeniu okazao si, e mieli:

Wincenty Niemojowski kresek 104, Teofil Morawski 100,

Joachim Lelewel 69, Stanisaw Barzykowski 67, Kasztelan Wo-
dziski 62, Senator Pac 57, Kasztelan Gliszczyski 47, Józef

Swirski, pose 42.

Jedna kartka bya niewana.
Po skoczonem kreskowaniu wniós pose powiatu jdrze-

jowskiego [Jan hr. Ledóchowski], i co do wyboru Joachima
Lelewela zachodzi wtpliwo, czyli ma dostateczn ilo
kresek; gdy bowiem gosujcych byo 138, prosta zatem wiek-
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szo wicej jedn kresk czyni kresek 70, jednej wic Joachi-

mowi Lelewelowi nie dostaje.

Za utrzymaniem wyboru Joachima Lelewela przemawiali

deputowany okrgu warszawskiego Franciszek Woowski, Sena-

tor Kasztelan Leon Dembowski i kilku innych Senatorów i Re-

prezentantów, opierajc si na tej zasadzie, i kartki niewanej

nie liczc, nie naley take liczy midzy kreskujcych tego,

który j poda. Pose powiatu jdrzejowskiego Jan lir. Ledochow-

ski utrzymywa, e wedug wyranej osnowy prawa do pra-

wnego wyboru potrzeba poowy kresek wicej jedn wszystkich

obecnych czonków obu Izb, Czonek za, którego kreska za

niewan uznan zostaa, by przecie w liczbie obecnych.

Marszaek Izby Poselskiej, upatrujc w tym przypadku wt-
pliwo prawa, proponowa rozstrzygn rzecz o pewnoci wy-

boru Joachima Lelewela przez gosowanie. Pose powiatu e-
lechowskiego Joachim Lelewel uprasza Marszaka Izby Posel-

skiej, aby, nie zajmujc Izby osobnem wotowaniem, czterech

najwicej kresek majcych poda do wotowania celem wybra-

nia z pomidzy nich dwóch na czonków Rzdu Narodowego.

W skutku takowego dania poda Marszaek do kresko-

wania czterech kandydatów, jak wyej, najwicej kresek maj-
cych, t. j. Joachima Lelewela, Stanisawa Barzykowskiego, Ka-

sztelana Wodziskiego, Ludwika hr. Paca.

Z obliczenia kresek okazao si, i mieli kresek: Stanisaw

Barzykowski 90 [? 91], Joachim Lelewel 73, Kasztelan Wodzi-
ski 64 [?65], Ludwik hr. Pac 27.

Owiadczy wic Marszaek, i z podanych czterech kan-

dydatów maj prawn wikszo kresek: Stanisaw Barzykow-

ski i Joachim Lelewel i ogosi, e Rzd Narodowy Króle-

stwa Polskiego jest ustanowiony i skada si:

1) z Prezesa Adama Ksicia Czartoryskiego,
2) Wincentego Niemojowskiego,
3) Teofila Morawskiego,
4) Stanisawa Barzykowskiego,
5) Joachima Lelewela.
Zabra gos Ksi Prezes Rzdu Narodowego i przemówi,

jak nastpuje:

))Có moe by w yciu droszego, jak ufno i przychyl-

no swoich wspóobywateli? Raczylicie mnie dzi tym drogim

Dyaryusz. 25
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zaszczytem obdarzy, mianujc mnie Prezesem Rzdu Narodo-

wego, a wspomniawszy na przeszy mój zawód, przekonywam

si, e tem wikszy dalicie mi w tym razie dowód zaufania.

W tak stanowczej chwili ycia mego sdz, e nie mog
wam i Narodowi lepiej caej mej wdzicznoci wynurzy i o mo-

jem powiceniu zapewni, jak tómaczc si w krótkoci z du-

giego zawodu i zdajc wam spraw o dawnych i teraniejszych

moich przekonaniach. Los zrzdzi, e poowa z gór ycia

mojego przesza w tej smutnej epoce, kiedy imi Polski z karty

Europy zmazane byo i kiedy dla Ojczyzny, dla Narodu nic

skdind nie mona byo uzyska tylko przez monarch wa-
dncego wiksz czci kraju naszego. Zdarzyo si take, e
ten monarcha by modym, szlachetnym, przychylnym Polsce

i Polakom.

Te rysy jego charakteru wznieciy na zawsze we mnie

stae przywizanie do jego osoby; zdao mi si, e naley ko-

rzysta z pomylnego trafu; przyjem za cel i zasad mego
postpowania skojarzy saw szlachetnego Aleksandra z uszcz-

liwieniem i wskrzeszeniem opuszczonej Polski.

Trudy Polaków, w tej epoce dla Ojczyzny poniesione, nie

miay i mie nie bd gonej wietnoci. Zapomnienie ich

czeka. Nie byy atoli bez zalety, ani te nie pozostay bez sku-

tku. Do spenienia wszystkich widoków i dugo w swych za-

miarach dla Polski nieodmiennego Aleksandra, zabrako tylko

ostatniego czynu, poczenia prowincyów, czynu, którego nie-

suszne odmówienie dzisiejsze koleje sprowadzio.

W dziejach ludzkich godnym zastanowienia potomnoci

pozostanie ówczesny obraz Polaków, którzy przez czas zagady
swojej Ojczyzny, kady na miejscu, gdzie go los postawi, czy

nad Sekwan, czy nad New, podug monoci i pooenia, ni-

gdy nie przestawali tego czyni, co rozumieli prowadzcem do

dobra Ojczyzny, i o sobie wzajem nie wiedzc, a z wielu miar

przeciwnie dziaajc, przecie w czuciach zgodni i w deniu
do jednego celu zmierzali. Mojem przekonaniem byo, e Polska,

pozostajc w zwizku z narodem jednego szczepu, przez dugie
wprawdzie lecz spokojne nastpne i nieprzerywane usiowania,

moe z pewnoci odzyska nakoniec sw cao, odzyska
wszystkie skutki i prawa niepodlegoci. To przekonanie kie-

rowao mojemi czynnociami i byo ich zasad.
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Lecz kilkunastoletnie gwacenie praw i konstytucji, cz-

ste odstpienie od umówionego celu, liczne przeladowania zni-

weczyy nadziej, osabiy przyjt zasad. Wypadki za naszej

rewolucyi wstrzymay j do gruntu i uczyniy niepodobn do

zastosowania. Naród wyjawi niewtpliwe gono w tej mierze

przekonanie; zerway si zwizki.

Cókolwiek polityka doradza moe dla dobra kraju, ka-

dego obywatela w takich okolicznociach jest witym obo-

wizkiem do czucia, do woli Narodu, tak w^yranie, tak jedno-

mylnie objawianego, caem si sercem przyczy.
Tak uczyniem; sprawy Narodu odstpi, nie dzieli jego

niebezpieczestwa i losu, nie powici siebie, kiedy tego ogólna

w^ymaga potrzeba, uznaem przeciwnem gosowi sumienia.

Teraz, gdy rozkazujecie znowu, abym stan na czele

Rzdu Narodowego, temi powodami prowadzony, acz czujc ca
moj nieudolno i potrzebujc ju odpoczynku spracowanym
siom, przyjmuj ten chlubny ciar, wasz rk naoony; bd
go nosi z dusz mocn i wytrwa, nie sdzc, aby wolno

komu byo uchyla si od trudów wspólnych.

Lecz przyjmujc powierzony mi urzd, jeden tylko waru-

nek kad, e go zoy w kadym razie w^olno mi bdzie,

skoro si przekonam o niemonoci suenia duej krajowi po-

ytecznie, i e w cigu urzdowania Prezes nie bdzie podpi-

sywa przeciwnych jego przekonaniu postanowie.

Nieubiegajcy si za dostojestwy, zawsze gotów bd
za najmniejszem waszem skinieniem usun si od urzdu,
którego nie pragnem, lecz którego obowizki stale i sumien-

nie dopenia bd.
Dla szczliwego prowadzenia spraw krajowych najwicej

teraz yczy trzeba zgodnoci de i zasad midzy szanownymi
czonkami Rzdu, na których czele mnie raczylicie postawi.

Godny wybór cnotliwych mów daje otuch, e ich czucie,

charakter i sposób mylenia zastpi ow jedno tyle potrze-

bn w machinie rzdowej. Nowy Rzd nie potrafi ocali Ojczy-

zny, jeeli nie bdzie silnym i dzielnym przez wasz i caego
Narodu ufno. Bez ufnoci niema mocy. Chciejcie go wic
wspiera i nie zaprzestacie dodawa mu siy i dzielnoci, je-

liby si okazao, e jej dosy nie posiada. W sile i dzielnoci

Rzdu zawarta jest przyszo Narodu.

25*
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W oru i mstwie i zacitej walce, w zwyciskiem od-

parciu wrogów jest cae nasza teraz nadzieja. Europa póniej

przemówi. Tymczasem wypada zachowa przyjazne stosunki

z ssiednimi niemieckimi dworami i da im przekonanie, e
ich niepokoi bynajmniej nie chcemy.

Wypada reszt przychylniejszych nam krajów zapewni,

e zawsze gotowi bdziemy posucha ich rady i to czyni, co

dla Europy okae si dogodnem; wypada wreszcie przekona

j, e nasza rewolucya jest prawdziwie polsk, t. j. majc za

cel istno i niepodlego naszej Ojczyzny, nie za przewróce-

nie wszystkich zasad towarzyskich i rozkrzewienie okropnych

zarodów anarchii, od których si oswobodzi równie moralno,
jak polityka i gos caej Europy nakazuj.

W oru, w uzbrojeniach jest nasza teraniejsza nadzieja;

do tego celu jedynie dy powinni wszyscy prawi i nieodro-

dni Polacy.

Nie czas teraz myle o instytucyach, o polepszeniach to-

warzyskich; szczk broni odejmuje mono dostatecznego na-

mysu, zmusza do pospiesznego dziaania; wolno nawet, ten

najdroszy skarb czowieka, powinnimy w chwilach grocego
niebezpieczestwa powici na czas dla istnoci i niepodle-

goci. Te ocali jest najwysz potrzeb, najwyszem prawem;

tej ycia potrzebie niech wszelkie inne wzgldy ustpi.

Polegamy z chlub na niezomnem mstwie naszych ry-

cerzy; jednake nie naley ukrywa tej prawdy, e losy wojny

s zawsze niepewne. Jeli Bóg da nam pierwsze zwycistwo,

atwiej bdzie dziaa. Lecz, mni rycerze! prawi Polacy! Rzd
i Wy, szanowni Narodu Reprezentanci, powinnicie by przy-

gotowani take przeciwne znosi wypadki; w klskach dopiero,

które jednak moe nigdy nie nastpi, w klskach, mówi, po-

kaza si moe caa stao nasza i prawdziwa mio Ojczy-

zny; po przegranej zwolna ustpowa kroku i zawsze odpiera

napady jest najwikszem mstwem onierza. Po przegranej

nigdy nie rozpacza jest najwysz cnot rzdu i obywatela.

Teraz wanie, kiedy klsk nie mamy si przyczyny oba-

wia, sdz moim obowizkiem zwróci na ich mono uwag
Izb i owiadczy, e mojem zdaniem do adnego miejsca szcze-

gólnego los kraju, sprawa Narodu nie jest przywizan i e
póki pid ziemi polskiej woln pozostanie, poty na niej woj-
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sko i Rzd istno Narodu do ostatka i jak najduej broni

s winne. Teraz pozwólcie raz jeszcze zoy wam hod mej

w^dzicznoci i koczc wykrzykn: wNieci yje Polska!«
Caa Izba powtórzya: »Niech yje Ojczyzna!«
Marszaek Izby Poselskiej solwowa sessy na wtorek o go-

dzinie 10 rano.

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 1 lutego
1831 roku.

Po sprawdzeniu listy obecnoci, okazao si, e byli obe-

cnymi nastpujcy:
Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW,

Teodor lski, Jan hr. Ledochowski, Ferdynand Walewski, Micha Wa-
lewski, Józef Gostkowski, Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski, Wadysaw Sotyk, Franci-

szek Jaboski, Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW.
Cypryan Baczyski, Józef hr. Ledochowski, Antoni Suchodolski, Franciszek

Sotyk, Andrzej Deskur, Roman Sotyk, Konstanty Swidziski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski , Jan Puszty-

nika, Ignacy eleski, Ludwik empicki, Jan Posturzyski, Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Marcin

Radoski, Stan. Kaczkowski, Rafa Pstrokoski, Kazimierz Bartochowski,

Alojzy Biernacki, Kantorbery Tymowski, Wadysaw hr. Ostrowski, Ignacy

Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz, Antoni Rembowski, Antoni

Jaksiewicz, Stanisaw Miczyski, Józef Ziemicki, Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz, Ksawery hr. Niesioowski, Ignacy Bielski, Alojzy hr. Poletyo,

Józef Swirski, Józef Rozenwerth.

Deputowani: JJWW. Pawe Cieszkowski, Wojciech Wgleski,
Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski,

Maryan Cissowski, Konstanty Witkowski, Wincenty Chemicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski, Kajetan Kozowski,

Klemens Witkowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW.
Aleksander Szymanowski, Konstanty Jezierski, Jan Rostworowski, Szczepan

winiarski, Stanisaw hr. Jezierski, Antoni Plichta, Franciszek Dbrowski,
Ignacy Starzyski, Adam uszczewski, Rudolf Wieszczycki, Franciszek

Trzciski, Augustyn Subicki, Józef Modliski.
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Deputowani: JJWW. Jan Charzewski, Jakób Piotrowski, Józef

Brinken, Micha Piotrowski, Walenty Zwierkowski, Franciszek Woowski,

Ksawery Czarnocki, Augustyn Morzkowski, Wojciech Chodecki, Antoni Za-

wadzki, Walenty Zwa, Wincenty Waszkiewicz.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski, Ignacy Wyk, Józef hr. Maachowski, Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski, Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW.
Antoni Bykowski, Józef hr. Starzeski, Jan Augustowski, Franc. Kisielnicki,

Wincenty Gawroski, Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz, Józef Wiszniewski.

JW. Marszaek: ))Z powodu przejcia kilku JJWW. Komi-

sarzy do Rzdu Narodowego polskiego, odczytamy list tera-

niejszego skadu Komisyówtt.

JW. Sekretarz czyta: wNale do Komisyów sejmowych:

Do Komisyi skarbowej. Komisarze: JJWW. Bier-

nacki, lski, Zwierkowski, Swirski, Wyk. Zastpcy: JJWW.
Jasieski, Mazurkiewicz, [? Rostworowski].

Do Komisyi prawodawczej. Komisarze: JJWW.
Kaczkowski, Woowski, Dembowski, Rembowski, Fr. Sotyk.

Zastpcy: JJWW^ Turski, Radoski, Szaniecki.

Do Komisyi organicznej. Komisarze: JIWW. Jan

Ledóchowski, Swidziski, empicki, Wiszniewski, Wgleski.
Zastpcy: JJWW. Roman Sotyk, Tymowski, Morozewicz.

JW. Marszaek: ))Przystpimy teraz do odczytania wnio-

sków, zoonych u laski marszakowskiejcc

JW. Sekretarz czyta:

Wniosek 1. JW, Lelewel przedstawia projekt wyna-

grodzenia wszelkiego stopnia wojskowych, z teraniejszej wojny

wracajcych, dotacyami w dobrach narodowych. — Jednomyl-

nie odesany do Komisyi.

Wniosek 2. JW. Lelewel przedstawi prob czonków
rady uniwersytetu, aby Komisya owiecenia publicznego, jako

niepotrzebny i z dobrem kraju niezgodny wydzia, zniesion

zostaa. — Odesano do Komisyi.

Wniosek 3. JW. Dbrowskiego. O ustanowienie ko-

mitetów obywatelskich po województwach i obwodach przez czas

trwania wojny, któreby miay atrybucye rad obywatelskich. —
Odesano do Komisyi.

Wniosek 4. JW. Woowskiego. O uzupenienie po-
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stanowienia ex-dyktatora z d. 15 grudnia z. r. wzgldem juris-

titium wydanego. — Odesano do Komisyi.

Wniosek 5. JW. Chrzanowskiego. Wnosi podan
przez JW. Horodyskiego prob o skadk na formow^anie

puku jazdy p. t.: wCliorgiew zotej wolnocicc — Odesano do

Komisyi.

Wniosek 6. JW. Antoni Gliszczyski i trzech in-

nych wacicieli dóbr prywatnych prosz, aby Izba Poselska

wyrzeka wzgldem zasady do opat konsumpcyjnych. — Ode-

sano do Komisyi.

W^ niosek 7. JW. Chomentowski przedstawia po-

trzeb odnowienia wyborów dla dokompletowania Izby i zmiany
wielu czonków. — Odesano do Komisyi.

Wniosek 8. JW. Ziemicki wnosi, aby przywrócono

w armii polskiej takie same znaki odróniajce stopnie ofice-

rów, jakich uywano za Ksistwa Warszawskiego. — Odesano
do Komisyi.

Wniosek 9. JW. Jan Ledóchowski, aby ci, którzy

od nieprzyjaciela przyjm jakie urzdy, lub te dobrowolnie

czyni mu bd ofiary, dostawy i t. p., za zdrajców kraju uznani

byli. — Odesano do Komisyi.

JW. Marszaek: wPrzed kilku dniami syszelimy z naj-

wyszem uniesieniem i radoci adres, podany do Sejmu, bra
naszych Litwinów, Woynianów, Podolan i Ukraiców, którzy

chcieli w wspólnej sprawie Ojczyzny podnie or i razem

z nami walczy o swobody i przywrócenie granic. Adres ten

odesany by do Komisyi, które wezway JW. Lelewela do uo-
enia odpowiedzi i przyjy jego redakcy. Gdy za JW. Lele-

wel, jako czonek Rzdu, obecnym tu by nie moe, przeto

prosi mnie, abym publicznie przez niego przygotowan odpo-

wied odczyta i aby Izby owiadczyy, czy takow bez zmiany

przyjm, czy zechc jakie odmiany wprowadzi«.

JW. Marszaek czyta: wRodacy ziem Litewskich, Woynia,
Ukrainy i Podola! Oddychajc narodow na wolnej ziemi na-

szej swobod w imi ujarzmionych ziomków, którym jeszcze

o prawdziwych uczuciach wyrzec nie wolno, napisalicie i po-

dali do Sejmu akt, w dziejach Narodu polskiego na zawsze

pamitny. By on odczytany przy obecnoci deputacyi waszej

w obu Izbach z najywszem uniesieniem, jakie pochodzi z serca,
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przejtego ku wam bratersk mioci. Uznay go obie Izby za

akt narodowy, poczytay za pierwszy krok jawny, którym ziom-

kowie ujarzmieni, a do wspólnej sprawy przez manifest obu

Izb na d. 20 grudnia powoani, do powszechnej sprawy po-

wstania narodowego przystpili i postanowiy akt rzeczony

ogosi, a w myl jego wam, na ziemi nasz schronionym

i wspólnym ziem Litewskich, Woynia, Ukrainy i Podola ro-

dakom, niniejszem odpowiedzie.

Wasz akt przypomina odwieczne obudwóch Narodów,

polskiego i litewskiego, zwizki. Pamitni s Polacy, jak wasi

potni Jagiellonowie, obudwom zarówno panujc Narodom,

zapewniali ich pomylno i szczcie. Pobratane Narody, Uni
Lubelsk w jedne Rzeczpospolit zlane, wspólnie jedneje sawy
goniy, tyche powodze, teje niedoli zarówno doznay. Razem
te upady, podstpem, przemoc i niecnym rozbojem polity-

cznym rozszarpane. Sprawcy nieszcz zostali kolejno nawie-

dzani od sprzymierzeców naszych, a przecie maa dotd czstka

nas, Polaków, stana w monoci upomnienia si o niepodle-

go. My was, rodacy ziem Litewskich, Woynia, Ukrainy i Po-

dola, do sprawy narodowej powoujemy, my, pomni na brater-

stwo, które z wami nas jednoczy(o) ^), na wspóln krew nasz,

podajemy wam rk, abycie powstali, z pod jarzma dwignli
si i z niewoli wydobyli.

Waszym aktem powoujecie nas, Reprezentantów Króle-

stwa Polskiego, abymy w imi ziomków waszych dziaali.

Przyjmujemy ten poruczony od was mandat do czasu, w któ-

rym ujrzymy w gronie naszem Reprezentantów ziem waszych.

Cieszymy si dzisiaj, e w obu Izbach mamy Czonków z za-

burzaskich i zaniemeskich krain; cieszymy si tem wicej

oczekiwaniem, e wkrótce wasna wasza reprezentacya wspól-

nie z nami siedzie i [razem] radzi zacznie, e wkrótce,

w miar wyzwalania ziem waszych. Izby nasze od was przy-

bywajcymi napenia si bd Reprezentantami.

Wada niedawno nami jeden i tene sam mocarz Miko-

aj, nad wami, jako ujarzmiciel Cesarz rosyjski, nad nami, jako

król konstytucyjny, ale on królem ^) by nie umia, sta si wia-

^) Jednoczy w ostatecznem brzmieniu. Zmiana na wniosek Szym-
czykiewicza (P. W.).

^) Wstawiono na wniosek Jaboskiego: konstytucyjnym (P.W.).



— 393 —

roomc^), nas si wyrzek i od wszelkiego ku sobie zobowi-

zania wolnych zostawi. On podobnie i wam sowa nie dotrzy-

ma; on mia wam zachowa prawa narodowe i nada ustaw
konstytucyjn; nakazyway mu to uczyni przyrzeczenia i trak-

taty poprzednika. On przecie was uciska i reszt narodowych

praw odejmowa, i niszczy, i zapowiedzia wam, e wicej Po-

lakami by nie macie. Polacy ziem Litewskich, Woynia, Ukrainy

i Podola! Cesarz rosyjski, Mikoaj, nieprawnie wami wada, on

was od wszelkiego ku sobie zobowizania wolnymi czyni. Do-

znajecie owszem od niego gwatu. On obywatelów ziem wa-

szych porywa i precz ku Syberyi uwozi. On prawdziwych uczu
ani sucha nie chce, ani objawia dozwoli. My, waszej woli po-

wiernicy, oznajmujemy, e wszelkie akta 2), pod broni Miko-

aja w guberniach, powiatach, lub gdziebd przez obywatelów

lub pojedyncze osoby wyrzeczone, jako niewohie, postrachem

i wymusem wyjednane, za niebye poczytujemy i za nic nie-

znaczce ogaszamy, a w tych jedynie wol i uczucia obywa-

teli ziem waszych widzie bdziemy i uznamy, które, po (zu-

penem) ^) ustpieniu z tych ziem wojsk rosyjskich napisane

bd, (na któreby obywatele, uwizieni i z Syberyi powróceni,

chtnie przystali)^).

My, waszej woli powiernicy, obiecujemy i zarczamy wam
dokada wszelkich usiowa, abycie do swoich praw powró-

ci mogli. Nie chcemy wam adnych narzuca; wam samym
zostanie oczyci wasze miejscowe polsko-litewskie zwyczaje,

ustawy, instytucye od arbitralnoci ukazów, a w miar, jak

wasze potrzeby wymaga bd, co wasze wiate zdanie uzna

dogodnem, poprawi i ulepszy.

Ale wy odnawiacie z nami starodawn jedno i uni
Narodów; my wic chcemy, abycie wspólnie z nami dla obu

Narodów konstytucy uchwalili i wspólnie z nami o koronie

polskiej wyrzekli, aby j powierzy temu, kto si jej godnym okae.

Bracia Litwini, Woynia, Ukrainy i Podola! Wy, którzy

jestecie z nami! Bierzcie za or, który wam podajemy. Z po-

1) Wstawiono: a tern samem, na wniosek Jaboskiego. (P. W.).

2) Wstawiono na wniosek Swidziskiego i Morozewicza: pocze-
niu si naszemu i niepodlegoci przeciwne. (P. W.).

3) Wyraz ten opuszczono na wniosek Tymowskiego. (P. W.).

4) Ustp ten opuszczono na wniosek Swidziskiego. (P. W.).
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lecenia naszego twórzcie bratnie hufce i spieszcie z nami do

ziem waszych, aeby ujarzmionych ziomków wyswobodzi.

Teme jestecie, co i my, upragnieniem wolnoci i niepodle-

goci przejci. Jednostajn serca wasze dzielnoci bij, jedno

uczucie na pole wojenne porywa. Idcie ziomkom waszym po-

wiedzie, e wybia godzina wyzwolenia z niewoli. Pospieszaj-

cie z nami nie im pomoc, aby powstali. Do broni, do boju

bracia !«

JW. Swidziski: »Popd wypadków powoa z tej Izby ma,
który stanowi punkt zjednoczenia midzy nami, a brami na-

szymi Litwinami i Podolanami, Woynianami i Ukraicami,

ma, który adres wniós do naszej Izby i któremu, jako naj-

lepszemu tómaczowi uczu, powierzylimy odpowied. Na uspra-

wiedliwienie odczytanej tu odpowiedzi na adres Litwinów... ale

sprawa ta w tej Izbie nie potrzebuje obrony: jest ona razem

spraw nasz, dlatego Komisye wasze ubliayby wam, gdyby

j miay usprawiedliwia. Czujecie bowiem sami, e jak z je-

dnej strony byoby zbrodni nie poda rki braciom naszym,

gdy nam Bóg do tego da w rce sposoby, tak z drugiej strony

sprawa, któr rozpoczlimy przeciw tak potnemu wrogowi,

nigdyby utrzyman nie bya, jeelibymy nie powoali do po-

mocy tak licznych braci naszych; wnioskiem wic jest Komisyi,

aby Izba przyja odpowied przez JW. Lelewela uoona.
Gosy: ))Przyjmuje<(.

JW. Biernacki: »Dziel zupenie zdanie caej Izby wzgl-
dem trafnoci wyraenia uczu. Co do redakcyi, artyku ten

tak wany nie moe by do przejrzany. Czyby tu nie byo
dobrze zrobi jak odmian? Czy wyraenie adresu nie daje

powodu do rozumienia, jakobymy chcieli narzuca im prawa?
Zapewne najmocniej yczymy sobie, bymy mieli nietylko je-

dnostajn konstytucy, ale i jedno prawo; zdaje si jednak, e
dogodniej bdzie wyrazi, i ogólnie nad tem naradza si b-
dziemy«.

JW. liarszalek: wOdczytam jeszcze raz ten peryod:

))Nie chcemy wam adnych narzuca; wam samym zo-

sta[nie] oczyci wasze miejscowe polsko-litewskie zwyczaje,

ustawy, instytucye od arbitralnoci ukazów, a w miar, jak

wasze potrzeby wymaga bd, co wasze wiate zdanie uzna
dogodnem, poprawi i ulepszy. Ale wy odnawiacie z nami
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starodawn jedno i uni Narodów; my wic chcemy, abycie

wspólnie z nami [dJa obu Narodów konstytucy uchwalili i wspól-

nie z nami] o koronie polskiej wyrzekli, aby j powierzy temu,

który si jej godnym okae«.

Gosy: wZdaje si, e redakcya bardzo dostateczna«.

JW. Biernacki: ))Co do wyraenia tego: uzbrajajcie si
w legie z polecenia naszego, to niedobrze powiedziane,

bo kae si domyla, i pomimo ich wasnej chci to im ro-

kaujemy «.

JW. r^arszaek: »Ale to jest tylko odpowied, a nie odezwa,

e przychylamy si do ich da i dlatego polecamy<(.

IW. Wyk: wStosowniej byoby powiedzie: z upowa-
nienia naszego«.

JW. Jaboski: ))W ogólnoci jestem za przyjciem wygo-

towanej odpowiedzi, ale zwracam uwag Izby na jedno wy-

sowienie, które winno by wyjanione : wiadomo nam wszystkim,

emy si zrzekli Mikoaja, a tu jest povi/iedziane, e Mikoaj

si nas wyrzek; jak to by moe, prosz o wyjanienie«.

JW. f^arszaek: ))Bardzo naturalnie; monarcha nie dotrzy-

mujcy przysigi wyrzeka si narodu«.

JW. Woowski: »Co w tym adresie jest powiedziane o po-

prawie praw, usuw^a wszelk wtpliwo, bo konstytucya jest

ródem praw wszystkich, a tak, skoro ma by wspólnie uo-

on, wszystkie prawa bdziemy mieli wspólne ; co do tego

e Mikoaj nas si wyrzek, to jest bardzo jasne, bo nastpny
wyraz: wiaroomca ipso jur okazuje wyrzeczenie si, po-

prawa wic niepotrzebna«.

JW. Fra. Sotyk: ))T worzcie bratnie hufce z pole-

cenia naszego, jest bardzo susznie powiedziano; zdaje si,

e mamy t moc, bo sami dali nam mandat do ich repre-

zentowaniaa.

JW. Roman Sotyk: ))Ja wnosz, aby doda: e obu Na-

rodów na zawsze w jeden poczonych, aby herby

nasze zawsze byy wspólne, orze z pogoniw.

JW. f^orozewicz: »Mam tu zwróci uwag szanownej Izby

na niektóre okolicznoci : naprzód co do wyrzeczenia si nas

Cesarza Mikoaja, to nietylko przez gwacenie konstytucyi, ale

te poznajemy std, e we wszystkich pismach urzdowych,

przez Cesarza w^ydawanych, niema nigdzie odwoania si do
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tronu naszego, co w podobnych przypadkach powinno by
zamieszczone, gdy wic adnej wzmianki o tem niema, przeto

my to konstytucyjnie uwaa moemy za zrzeczenie si. Po-

wtóre : co do praw, to zostao najdokadniej wyjanione przez

koleg Woowskiego, e takowe zmiany czstkowe bynajmniej

nie utrudniaj zlania w jedno prawo wszystkich innych ustaw.

Nakoniec co do wyrazu: polecenia, wyraz ten nietylko jest

stosowny i w niczem im nie ubliajcy, ale, owszem, now
daje im rkojmi naszego wsparcia, bo pociga za sob myl,
e my, dajc im teraz polecenie, damy tem samem i wsparcie,

bez którego polecenie takie byoby adnem
;
jestem wic zu-

penie za redakcy pierwsz«.

JW. Swidziski: »Rozumiem, e materya dosy wyjaniona;
zwracam tylko uwag Izby, co do praw. Nie moemy decydo-

wa o potrzebie praw, gdy prawa, któremi si prowincye te

przez tyle lat rzdziy, s polskie ; o ich usuniciu nie moemy
wyrzec, bo moe to prawo potrafimy poczy z prawem cy-

wilnem, a poczenie to bdzie bardzo poytecznem, lecz to

zlanie nie moe by dzieem jednej chwili; przeto sdz, e
zostawi naley czasowi, który tym prawom nada cech na-

rodow «.

JW. Ledochowski : ))Co do w^niosku kolegi Swidziskiego
dodaj, e w dwóch narodach, jeden naród skada majcych,
ile mona jednoczy prawa naley. Poty Francya bya ciemi-

ona, w bezrzdzie, póki rewolucya praw prowincyonalnych

nie zjednoczya; to samo i do nas zastosowa naley«.

JW. Swidziski : wNikt nie zaprzecza potrzeby jednostajnoci

w prawach, ale w pierwszej chwili zaprowadzi jej nie mona«.
JW. Marszaek: ))Do jest uwanie odczyta ten peryod,

aby si przekona, e nie chcemy Litwinom praw swoich na-

rzuca, lubo zaprowadzenie jednostajnoci w prawodawstwie
jest naszem yczeniemc.

JW. Biernacki: wPrzez wzgld na drogo czasu z niemiao-
ci si odzywam, lecz musz zwróci uwag Izby, czy wyraenie:
wam samym, nie jest w sprzecznoci z przyszem naszem
w jedno ciao prawodawcze poczeniem. Nie chciabym, aby

obecna odpowied podobna bya do tych deklaracyi wojennych,

w których monarchowie wicej ludom obiecuj, ni dotrzyma
mog; jednake, jeeli moja uwaga nie trafi do przekonania
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Izby, chtnie odstpi. Sdzibym, e powinno by raczej: nam
samym albo wspólnie«.

JW. Morozewicz: ))Co do myli, cz si z szanownym
preopinantem, ale co do jej wykonania, nie zgadzam si. Jest

tu mowa tylko o oczyszczeniu praw litewsko-polskich od uka-

zów moskiewskich; w tym razie nie moglibymy by adnymi
sdziami, bo rzecz ta jest nam zupenie obc i zostawi j
trzeba do rozpoznania tamtejszym mieszkacom«.

Gosy: wProsimy o przyjcie«.

JW. Marszaek: ))Bez wtpienia czas jest nader drogi, lecz

ju gwatowniejsze czynnoci zaatwilimy, urzdzilimy si
wewntrz, a odpowied ta jest nader wan ; wskazuje ona

w czci przysze stosunki dwóch narodów, jest ona niejako

dyplomatycznym aktem; rozwaga nie moe by tu zbyteczn;

radz jeszcze raz odczyta«.

JW. Wiszniewski: ))Ju JW. Biernacki wyrazi, i: wam
samym, znaczy jakie odrónienie. Przykad podobnego wy-

raenia przytocz z mowy Napoleona przy wkroczeniu w gra-

nice polskie: ))Niech Litw, Podole, Woy i Ukrain ten sam
duch oywi, co Wielk Polsk<(; tym sposobem odczy te

prowincye i w mowie i w skutkua.

JW. Fra. Sotyk : wNarody, czce si z sob, czstokro
odmiennemi rzdz si prawami; w tym przypadku bya i Litwa

z Polsk
;
pamitajmy, e moe s bardzo do swoich praw

przywizani i z tego wanie wzgldu moe jest trafne wyra-

enie odpowiedzi.

JW. Swirski: wMyl moja bya ta sama, co JW. Sotyka;

powinnimy pamita na szczcie i swobody, jakichemy w po-

czeniu z Litw uywali, kiedymy mieli tyle siy, emy si
wydobyli z pod przemocy. Chcemy i braciom naszym z Litwy,

Woynia, Podola i Ukrainy szczcia tego udzieli, do jakiego

sami dymy, ale zostawmy im wolno przyjcia tej ofiary

z dobrodziejstwem prawa i inwentarzacc

JW. Szymczykiewicz : »Uwaga JW. Sotyka jest bardzo

suszna; to tylko doda potrzeba: dopóki si zarówno
prawami nie poczymy; wszake Galicya przez rok je-

den osobno si rzdziaa.

JW. Roman Sotyk: »cz si w zdaniu z szanownym

preopinantem; byoby to bowiem ublieniem, gdybymy im
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nasze narzucali prawa, lub gdyby oni nam swoje narzuci

chcieli, lecz trzeba tak wyrazie : e prawa przez wspóln
Rep re zen tacy uchwalone obadwa Narody zaró

wno obowizywa bd«.
JW. Klimontowicz: wSyszaem wiele gosów, iby zostawi

w tym adresie: wam samym, które jednak rzuca nieporo-

zumienie midzy nimi a nami, bo jakie s prawa, obowizu-

jce prowincye przez Rosyan zabrane? Oto statut litewski,

noszcy na sobie cech barbarzystwa. Duch czasu, rewolucya

nasza nie mog si z nim pogodzi; uwicajc go nadawali-

bymy im prawo zatrzymania poddastwa. Bybym wic zdania,

eby cay ten peryod wyrzuci«.

JW. Jasieski : ))Ja jestem za niezmienianiem redakcyi;

tak teorya, jak dowiadczenie nauczaj nas, e rzdy federa-

cyjne utrzymywa si mog; gówne za zasady prawne, jak

np. równo w obliczu prawa nietylko Polsce, Litwie, ale caej

Europie, caemu cywilizowanemu wiatu s wspólne; miejscowe

za prawa koniecznie róne by muszce
Gosy: ))Prosimy o przyjcie bez adnych zmian<(.

JW. lVlarszael( : » Powtórne odczytanie niewiele nam czasu

zabierze, lepiej za bdzie, gdy rzecz t gruntownie zgbimy«.
JW. Sekretarz czyta. Gdy doszed do tych wyrazów : wmy

pomni na braterstwo, które z wami nas jednoczyo, na wspóln
krew nasz, podajemy v\ram rce...«

JW. Szymczykiewicz zrobi uwag, aby zamiast: jedno-
czyo — pooy: jednoczy.

Izba zgodzia si na to.

JW. Sekretarz czyta dalej: ))...ale on królem by nie umia,

sta si wiaroomc, nas si wyrzek...((

JW. Jaboski tak zaproponowa zmian : wale on królem

konstytucyjnym by nie umia, sta si wiaroomc, atem
samem nas si wyrzeka.

JW. i^^arszaek: ^ Zapytuj si, czy trzeba, na wniosek JW.
Jaboskiego, doda: a tem samem nas si wyrzek?«

Gosy: » Zgoda ! zgoda !«

JW. Sekretarz czyta dalej: ))My waszej woli powiernicy

oznajmujemy, e wszelkie akta, pod broni Mikoaja w guber-

niach, powiatach, lub gdziebd przez obywatelów lub poje-

dyncze osoby wyrzeczone, jako niewolne, postrachem i wymu-
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sem wyjednane, za niebye poczytujemy i za nic nieznaczce
ogaszamy, a w tych jedynie wol i uczucie obywateli ziem

waszych widzie bdziemy i uznamy, które po zupenem ust-

pieniu z tych ziem wojsk rosyjskich napisane bd, na któ-

reby obywatele uwizieni i z Syberyi powróceni chtnie
przystali...

«

JW. Swidzski: » Zwracam uwag na ostatni peryod; zdaje

si, e byoby to oddawa pod zatwierdzenie kilku, a moe
jednego obywatela, poczenie si nasze z Litw, Woyniem,
Podolem i Ukrain; wprawdzie wywiezieni ludzie dzielnego

charakteru mog by powodem do mniej stanowczych posta-

nowie, wpyw ich jest potrzebnym, ale porednia.

JW. Tymowski : »Niepotrzebnym jest tu wyraz: zupenemc.
Izba zgadza si na wyrzucenie tego wyrazu.
JW. Swidziski: »Myl tego miejsca jest, e Cesarz Mi-

koaj mógby nam powiedzie : »wy narzucacie prowincyom
moim myli i chci, których one nie maj. Litwa, Woy, Po-

dole i Ukraina nie chc si z wami poczy, oto s ich akta,

które w^as o tem przewiadczy mog«. My, to przewidujc,

owiadczamy, e wtenczas dopiero akta te mogyby zasugiwa
na jakkolwiek uwag, gdyby po ustpieniu wojsk rosyjskich

byy zdziaane«.

JW. Marszaek: ))Lecz zwrócenie z Syberyi uwizionych
dugo moe potrwa; nie mona o to zahacza, co od nas nie

zaley; moemy wojska rosyjskie wypdzi, a oni jeszcze nie

powróc z Syberyicc

JW. Roman Sotyk: wNaley tu powiedzie: za niebye
poczytamy i za nic nieznaczce ogosimy, poniewa
te akta nie zaszy jeszcze, ale dopiero zaj moga.

JW. Swidziski: »ebymy przez akta nie rozumieli i cy-

wilnych, sdz, e trzeba doda: akta, poczeniu [si] na-

szemu przeciwne«.
JW. Woowski: »Lepiej powiedzie: akta polityczne«.

JW. i\^orozewicz : wUzupeniajc dodatek kolegi Swidzi-

skiego, dodabym wyraz: i niepodlegoci.
JW. Swidziski: »Proponuj opuszczenie tych wyrazów:

na któreby obywatele uwizieni i z Syberyi po-

wróceni chtnie przysta i«.

Izba zgadza si na poprawk JW. Swidziskiego.
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JW. Sekretarz koczy czytanie odpowiedzi.

JW. Chemicki : wNaleaoby tu doda, e my adnych praw

narzuca im nie bdziemy; przez to usunie si wszelkie nie-

porozumienie midzy nami, a nimi((.

JW. Czarnocki : »Niewtpliw jest rzecz, e kraje na je-

dnoci si sw zakadaj ; zjednoczeni z Litw nie dwa na-

rody skada bdziemy, ale jeden naród
;
jedno prawo mie

bdziemy. Susznie uwaa JW. Jan Ledóchowski, e róno
praw prowincyonalnych Francyi osabia potg

;
podobnie

i u nas rozrónienie Litwy i Korony zgubio nasz Naród.

I Litwini przekonani s o tem, nie zechcemy wic pewno
dzieli si na dwa narody, ale jeden skada bdziemy ; temu
wanie celowi odpowiada re(dak)cya, jestem wic za jej utrzy-

maniem«.

Gosy: ))Za utrzymaniem !«

JW. Wayk: wNarody, przywizane do swych instytucyi,

nieatwo je zmieniaj, zwaszcza, gdy s nieobeznanymi z in-

nemi. Czowiek, obeznany z prawem, atwo je moe przyj,
lecz obywatel prowincyonalny z trudnoci od dawnych zwy-

czajów odstpi. Interesem Litwinów s exdywizye, trzeba im

zostawi ich dawne zwyczaje, a z naszymi niech si powolej

obznajmiaj i niech sami uznaj potrzeb zmiany. Gdybymy
im owiadczyli, e skasujemy ich prawa, moebymy ich od-

strczyli«.

JW. Niesioowski: wNie spodziewaem si, eby w tej praw
wityni, statut litewski, to arcydzieo, nazwany by ksig
barbarzysk ; nie bdziemy Litwy podbija, bo ona jest ser-

cem i dusz za nami. JW. czonek Rzdu Narodowego, dugie

lata przepdziwszy w Litwie, przej si tamtejszemi uczu-

ciami ; nie naley wic zmienia w niczem redakcyi«.

JW. Roman Sotyk: »Odstpuj od gosu, czc si ze zda-

niem JW. Niesioowskiegoa.

JW. Czarnocki : »Ju owiadczyem, e jestem za utrzyma-

niem redakcyi ; musz tu jednak odpowiedzie szanownym
preopinantom, Wykowi i Niesioowskiemu. Prawa litewskie,

dzi obowizujce, s dzieem przed trzema wiekami uoonem;
od tego czasu Polacy niezmierne uczynili postpy ; Litwini

podobnie w cywilizacyi postpili, zachowuj jednak dawne
prawa, bo innych nie maj i nie wolno im mie innych ; nie
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mog oni obstawa przy prawie szesnastego wieku, statut

Aleksandra, aczkolwiek szacownem jest dzieem, nie odpowia-

dajcem jednak potrzebom obecnym«.

JW. Swirski: »Zupenie si nie zgadzam z koleg Czar-

nockim. Teorye daj si rozwija tylko tam, gdzie kraj w po-

rzdku istnieje, lecz gdzie trzeba wypdza nieprzyjaciela, tam

wchodzi naley w szczegóowe powody, które i ze nawet

zwyczaje pewnym otaczaj urokiem. Nie mona nikomu szcz-

cia narzuca; niechaj Litwini podug swoich wyobrae szcz-

liwymi bdce.

JW. Biernacki: wTrafny jest bardzo dodatek kolegi Szym-

czykiewicza ; nie byem nigdy zdania, aby Litwinom nasze

prawa narzuca; nie mam adnego przesdu przeciw statutowi

litewskiemu; nie powiedziane jest nigdzie, e oni musz od

niego odstpi; moe my odstpimy od obecnego naszego, bo

francuzkiego prawa; chciaem tylko usun wszelkie nasienie

rozdwojenia, z któregoby polityka nieprzyjazna nam korzysta

moga«.

JW. Marszaek: wZdaje mi si, e rzecz jest dostatecznie

wyjaniona tylu wiatymi gosami; moemy wic przystpi

do wotowania z przekonaniem, e wikszo bdzie za nie-

zmiennoci redakcyi«.

JW. Marszaek poda pod rozstrzygnienie Izby dodatek JW.
Szymczykiewicza, który jednomylnoci odrzucony zosta. Na-

stpnie Izba przyja projekt odpowiedzi ze zmianami,

ju wyej wspomnionemi.

JW. Marszaek poleci przesanie do Senatu tak propono-

wanej odpowiedzi.

JW. Jasieski, jako referent Komisyi skarbowej: »Projekt

braci naszych Litwinów, Woynianów, Podolan i Ukraiców
wzgldem tworzenia swoich legionów, przez Izb do Komi-

syów sejmowych odesany, mam honor odczyta«.

))Reprezentanci Narodu ! Litwini, Woynianie, Podoanie

i Ukraince, zgromadzeni na wolnej ziemi ojczystej, postano-

wiwszy ycia i mienia nie szczdzi dla w^ywalczenia niepo-

dlegoci narodowej, dla zczenia si w jedn nierozdzieln

cao spólnej Ojczyzny, aktem przystpienia do powstania na-

rodowego, Stanom Sejmujcym podanym, zamiar ten uwicili;

pragnc za go nietylko wol, ale i czynem popiera, najsku-

Dyaryusz. 26
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teczniejszym do tego rodkiem znajduj utworzenie zbrojnej

swych ziem reprezentacyi.

Sia, tym sposobem uorganizowana, za rozpoczciem, a na-

wet przed rozpoczciem wojennych dziaa, w granice swych

ziem wkroczyaby, a zrcznie wiodc narodow i partyzanck

wojn, rozniosa haso pospolitego ruszenia, omielia swych

spóziemian, pod przemoc milcze zniewolonych, do czyn-

nego w niem uczestnictwa, przewanie na powodzenie spólnej

sprawy wpywajcego, i otworzyaby drog, stanowiska i za-

pasy wojskom liniowym na wszystkich punktach ziemi polskiej.

Tej organizacyi gówn dziaalno nadawaaby sia mo-

ralna i pocig narodowoci, bdce najpierwszem urokiem

rewolucyi
;
pomieniona za organizacya, aby skutecznie celowi

odpowiedziaa, powinna w sobie samej mieci sposoby obrony

i zawizek dalszego rozwijania si
;
potrzebuje wic skada

si z kilku tysicy ludzi i ze wszelkiej broni, za pierwotne

ka[dry] suy mogcej.

Legie tyle si zasuyy w dziejach naszych i tak

unarodowiy, e obecna zbrojna reprezentacya ziem, do Rosyi

oderwanych, innego wietniejszego tytuu i formy przybiera

nie ma potrzeby, lecz na ich wzór ksztaci si.

Legie te stan si ogniskiem zjednoczenia czstkowych

usiowa obywateli tych prowincyi, zarodem dalszych for-

macyi wojskowych ; bd apostoami powstania i swobód kon-

stytucyjnych, a razem ornymi narodowej sprawy obrocami;

bd, nakoniec, jawnym w oczach Europy wiadkiem prawnego

oporu przeciw narzucaniu nam obcego jarzma, przeciw nie-

prawym przywaszczeniom Rosyi, oraz denia za Niemnem
i Bugiem pooonych polskich prowincyi do zlania si w jedn
narodow cao.

Niezbdnem wic jest utworzenie tymczasowo dwóch
legii: litewskiej i woyskiej — nim si one obszerniej sposoby

miejscowymi rozwin; kada za z nich ma si skada z je-

dnego batalionu strzelców pieszych, z dwóch szwadronów
jazdy i z 4 dzia lekkich, w Zamociu z zaprzeniem nawet

gotowych.

Trzy tysice przeszo wyborowych spóziemian naszych

mogliby sami ten zakres zapeni, lecz poniewa rozsypani s
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po rónych pukach i wydziaach suby publicznej, przeto po-

trzebnem jest

:

1) Dozwolenie obywatelom oderwanych polskich prowin-

cyi, w wojsku zostajcym — mianowicie: niszym stopniom — do-

browolnego do legii przechodzenia.

2) Dozwolenie przyjmowania ochotników z batalionów,

formowanych z wojewódzkich gwardyi ruchomych.

Lecz oddaleni od domów i rodzin wasnych, majc prze-

cite stosunki z spóziemianami, acz powicimy wszystko, co

w obecnej chwili powici moemy, potrzebujemy atoli zasiku

od Polski, ju z pod jarzma rosyjskiego oswobodzonej ; dla

pokrycia zatem potrzeb formacyi i pierwotnego utrzymania si,

prosimy o awans, przyczonym etatem zakrelony, który skar-

bowi publicznemu wrócimy ochoczo za przejciem Buga i Nie-

mna z zasobów miejscowych, z dobrowolnych ofiar i pomocy
rodzin. Zasiek ten post})[ni]e, w miar formacyi legiów, w pie-

nidzach, broni i innych potrzebach wojskowych, byby udzie-

lany z zapasów, po najedcach pozostaych. Do ogólnego

dowództwa i formacyi legiów zapraszamy Jeneraa Paca, oraz

Jeneraa Niesioowskiego ; innych przeoonych wojskowych

Naczelny Wódz zamianuje.

yczeniem jest naszem, dla objani[a]nia o rzeczach miej-

scowych i ku pomocy dowódcom formacyi, obra z ród siebie

i pozostawi w stolicy trzech deputowanych, czuwajcych nad

szybkiem mundurowaniem i zbrojeniem, nad wszelkiemi po-

trzebami tak legii, jako i swoich prowincyi, oraz dwóch delegowa-

nych— po jednemu od kadej legii— przy Naczelnym Wodzu.
Pierwsi, pod przewodnictwem swych dowódców, byliby

przy Rzdzie organem legii, ich potrzeb, stosunków z wasnemi
prowincyami i odnosicielami wiadomoci z tych prowincyi do

Rzdu i nawzajem. Drudzy podobny obowizek pod wzgldem
wojskowym przy Naczelnym peniliby Wodzu ; nadto, w je-

dnem i w drugiem stanowisku, byliby punktem kupienia si

ochotników, a tych do waciwych legii skiero[wy]waliby. Im

najsnadniej byoby utrzymywa znoszenia si z oderwanemi pro-

wincyami, werbowa legie, organizowa powstania, przyspo-

sabia zapasy i t. p., o wszystkiem zdajc spraw Rzdowi
i Naczelnemu Wodzowi. Upraszamy przeto Sejmujcych Stanów:

1) Uchwali dwie legie : litewsk i woysk, awansujc
26*
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im fundusze na formacy i pierwotne utrzymanie si, przy-
czonym etatem objte.

2) Dozwoli przechodzi do legii wojskowym Litwinom,

Podolanom, Woynianom i Ukraicom, oraz wstpowa wszel-

kim ochotnikom.

3) Poruczywszy dowództwo legiów Jeneraowi Pacowi

i Niesioowskiemu, lub jednemu z nich, dozwoli wybra trzech

deputowanych, którzyby przy Sejmie i Rzdzie, pod prze-

wodnictwem swych dowódców, byli organem oderwanych pro-

wincyi i organem legiów, oraz dwóch delegowanych przy

Naczelnym Wodzucc
Delegowani: (podpisano) A. Wer eszc zyski. Lew Sa-

waszkiewicz, Antoni Bernatowicz, Mikoaj Mikosy
Denisko, Ludwik Btkowski.

Podane do laski marszakowskiej na rce Alojzego Bier-

nackiego, posa z powiatu wieluskiego«.

))Adres ten jest nowym dowodem gorliwoci i powi-
cenia si w wspólnej ojczystej sprawie szanownych naszych

wspóbraci, pod jarzmem moskiewskiem jczcych. Wano
takowych legii we wzgldzie powikszenia siy moralnej

Narodu jest tak wielk, e j kady uczuje; bo chocia najmo-

cniej jestemy przekonani, e wiksz cz obywateli tamtych

prowincyi wstrzymuje jedynie zapora, przez barbarzyców po-

oona, do poczenia si z nami, znajduj si jednak tacy,

którzy przez le zrozumiany interes, nie pojmuj korzyci, ze

swobód konstytucyjnych wpywajcych. Ci wic, i równie, jak

klasa mniej owiecona, widzc krewnych, przyjació, ziomków,

w jeden swojej prowincyi imieniem oznaczony hufiec zczo-
nych i walczcych przeciw naszym ujarzmicielom, atwiej si
za ogóln spraw da nakoni. Jeeli Wódz Naczelny w nie-

pokojeniu nieprzyjaciela korpusami partyzanckimi jak korzy
upatruje, pewnie takie legie wicej daleko, choby z maej
iloci osób zoone, poytku przynios, ni nasz korpus na to

uyty, który ani dyalektem, ani stosunkami adnymi nie jest

z mieszkacami tamtych prowincyi w stycznoci. Nie wahajmy
si wic, koledzy, w zadecydowaniu uchway, któr bd mia
honor przeczyta, a to tem pilniej, e kada chwila, w takiej

okolicznoci na odwok powicona, jest stracon i braci na-

szych Litwinów, Woynianów, Ukraiców i Podolan, ycie
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swoje ochoczo za wywalczenie swobód ojczystych powica-
jcych, na zgryzot niepewnoci wystawia«.

Tu odczyta JW. Jasieski projekt do uchway sej-

mowej wzgldem utworzenia legii litewskiej i wo-y skiej 1)

:

))Izba Senatorska i Poselska, stosownie do przedstawio-

nego im przez Komisye sejmowe projektu i po wysuchaniu
tyche Komisyi, przekonawszy si o wanoci formowania
egiów litewskich i woyskich, uchwaliy, co nastpuje :

Art. 1. Rzd Narodowy i Wódz Naczelny zajm si nie-

zwocznie obmyleniem stosownych rodków, aby dwie legie:

jedna litewska, mudzka i biaoruska pod nazwiskiem Litew-
skiej, druga woyska, podolska i ukraiska pod nazwiskiem

Woyskiej, jak najrychlej uformowanemi byy.

Art. 2. Kredyt, na pokrycie kosztów formowania tych

legii potrzebny. Izby Sejmowe Rzdowi Narodowemu otworzy
dozwalaj«.

JW. Swirski: »Wano utworzenia tego korpusu nie mo-
na dosy oceni, nie mona nadto si nim zaj; wiadomo
nam, e odzyskana wolno potrzebuje rkojmi trwaoci, na-

bdzie jej tylko w poczeniu si z braci naszymi Litwinami,

Podolanami, Woynianami i Ukraicami. Europa wie, e nam
niemio byo te ohydne wizy dwiga ; dzie 29 listopada

przekona j o tem. Ze si chcemy czy z Litw i Woyniem,
to ju czsto w tej Izbie powtarzane wyrazy i manifest nasz

dowiód. Lecz czy Litwini, Podoanie, Woynianie i Ukraicy
ycz sobie tego poczenia? O to si wiat zapyta, a potwar-

cza polityka moskiewska powie : ))Oni napa zrobili, oni wma-
wiaj w nasze prowincye wol, której te nie maj«, a ludy

Europy dozwol Moskalom nas, jako napastujcych, odpiera.

Jeli za legiony, litewski i woyski, wkrocz do tamtych pro-

wincyi, ch poczenia si z nami jawnie (si) okae. Jako tu

koo 160 podchorych kraj cay si zgromadzi, tak koo ty-

sica lub dwóch tu bdcych Litwinów, Woynian, Podolan,

1) Podane dalej brzmienie art. 1 i 2 mylnie wzic^te byo przez Sekre-

tarza Sejmowego z ostatecznie uchwalonego tekstu. Pierwotny tekst art. 2

podany jest niej, str. 409, a art. 1, jak si to okazuje z dyskusyi, nie

obejmowa wyszczególnienia prowincyi. (P. W.).
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Ukraiców, cae si tamte prowincye zgTomadz. Bdzie to

jawny powód, e w kim tylko krew polska pynie, nie moe
znie ohydy i jarzma pónocnego tyrana«.

iW. Rostworowski: wObywatele Woynia i Litwy, obecni

w Warszawie, podali do laski marszakowskiej adres, w którym

owiadczaj ch formowania oddzielnej legii pod nazwiskiem

Litewskiej, któraby walczya za niepodlego wspólnej Ojczy-

zny. Wasze Komisye sejmowe z radoci odczytay ten adres,

który wiadczy o przyjaznych uczuciach braci naszych, a poj-

mujc cnotliwy zapa, jaki oywia serca tych, co go krelili,

nie mog jak tylko go podzieli. Obc przemoc rozszarpani,

nie zapomnielimy, jakie nas stosunki czyy z litewsk krain,

ile w ostatnich chwilach gincej Ojczyzny Litwa dla jej rato-

wania ofiar poniosa. Teraz, kiedy mamy nadziej nowego
odrodzenia si, poczenie odpadych od nas braci Woynia
Podola i Litwy jest najgortszem yczeniem i jedynym celem

narodowego powstania. Przyjdzie ta boga chwila, w której

Orze, z Pogoni zczony, stanie si postrachem dla wrogów
naszych. Powróc dla nas czasy Jagiey

;
jeden duch, jedna

potna myl zagrzewa serca nasze. Widzie Polsk ca i nie-

podleg jest wspólnem hasem. Komisye sejmowe uznay ten

wniosek za nader wany i potrzeb dooenia usiowa, aby

legia litewska w krótkim czasie moga stan w bratnich sze-

regach «.

Roman Sotyk: »Do tak wiatych gosów i uczu nie mona
ju nic doda, bo przekonani jestemy, e utworzenie legionu

bdzie podwójnie uytecznem ; musz tu tylko objawi z naj-

wikszem uczuciem alu i zemsty, com sysza od Kasztelana

Bniskiego. Niestety ! Szeciu akademików rozstrzelanych zo-

stao z rozkazu Dybicza, owego Suwarowa drugiego, który

jednak dla nas nie bdzie Suwarowem, i owszem spodziewam

si, e pomcimy si na nim za okruciestwa na Pradze. Oto

i teraz w Wilnie szeciu modych patryotów pado pod zabój-

czym ciosem ; wspominam to tylko dlatego, aby doda no-

wego bodca do zemszczenia si na wrogach, na tyranach

naszych((.

JW. I^arszaek: ))Zdaje si, e wszystkie gosy s za przy-

jciem uchway ; ktoby jej by przeciwnym, niech raczy swe
zdanie otworzy «.
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f. Swidziski: »Sdz, e jak kade prawo, tak i to po-

winnoby by Izbie wczenie udzielone, nie dlatego, aby kto

mia si przeciw niemu owiadczy, lecz tylko dla obmylenia
najstosowniejszych rodkowa.

JW. l!/larszaek : ))Dla skrócenia czasu moeby byo dosta-

teczn rzecz uchwali tylko legi, a obranie stosownych rod-
ków Rzdowi zostawi«.

JW. Jasieski: wRzecz ta wczoraj w wieczór zostaa ude-

cydowana w Komisyi
;
gdy jednak nader jest gwatowna po-

trzeba formowania tych legionów, powayem si przeto, nie

czekajc rozdrukowania projektu, przynie go Izbie<(.

JW. Swidziski : ))Nie wiem, dlaczego tylko woyska i li-

tewska ma by legia, przecie Ukraina i Podole nale do

zabranych krajów, z tego wzgldu bybym za utworzeniem

oddzielnej legii dla kadej z tych prowincyi, choby w naj-

mniejszym zawizku«.

JW. Jasieski : »Sami podajcy petycy tego dali z na-

stpujcych powodów : litewski legion ma dziaa ku pónocy,

woyski za na poudnie. Nadto, Woynianie, Podoanie
i Ukraicy mao si od siebie róni stosunkami i zwyczajami<(.

JW. r^orozewicz: ))Lubo nie byem na obradach Komisyi,

ani czytaem wniosku Litwinów, Woynian, Podolan i Ukrai-
ców, tak jednak tómacz danie ich, aby tylko dwie legie

utworzone byy. Legie takie wtenczas tylko skutecznie dzia-

aj, kiedy maj mono wkroczenia do waciwego kraju.

Puki te, e tak nazw, pod firm Litwy i Woynia znajd
si na swojem miejscu, bo za pierwszem rozpoczciem kroków

wojennych bd mogy wkroczy do swych prowincyi. Lecz

Podole i Ukraina nietylko mao si róni co do zwyczajów

od Woynia, ale nadto odsunite s wicej od nas. Dosy wic
bdzie formowa ich legie, skoro na Woy wyjdziemy, bo

wtenczas dopiero bd miay sposobno dziaania w swoich

prowincyach«.

JW. lV!arszaek: wZnajc po czci stosunki tych prowincyi,

jestem zdania, e ten legion winien si dzieli na dwa oddziay:

jeden litewski, mudzki i biaoruski ; drugi woyski, podolski

i ukraiskia.

JW. Niesioowski : »Nie zgadzam si co do tej nomenklatury
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wszystkie te trzy czci s jedn Litw, rozdzia ich wic nie-

potrzebny, jest on raczej potoczny, ni politycznya.

JW. Marszaek : »Ja to wniosem jedynie na danie tamtej-

szyci obywateli«.

JW. Swidziski: wNie mianujc szczegóowo tych ziem,

zdaje si, jak gdybymy si ich wyrzekli«.

JW. Jasieski czyta zmienion stosownie do poprzednich

uwag redakcy : »Izba Senatorska i Poselska, stosownie do

przedstawionego im przez Komisye sejmowe projektu i po wy-

suchaniu tyche Komisyi, przekonawszy si o wanoci for-

mowania legiów litewskich i woyskich, uchwaliy, co na-

stpuje :

Art. 1. ))Rzd Narodowy i Wódz Naczelny zajm si

niezwocznie obmyleniem stosownych rodków, aby dwie legie,

jedna litewska, mudzka i biaoruska pod nazwiskiem Litew-

skiej, druga woyska, podolska i ukraiska pod nazwiskiem

Woyskiej, jak najrychlej uformowanemi byya.

JW. Jaboski : »Wniesiony projekt do Komisyi wcale nie

naley do naszych atrybucyi. Wkrótce bdziemy mieli sto dwa-

dziecia tysicy wojska, bez wpywu Sejmu utworzonego
;

po

co wic nowe mamy tworzy puki? Zostawmy to staranie

Rzdowi i Naczelnemu Wodzowi«.

JW. Marszaek: wZdaje mi si, e wszystko wchodzi

w atrybucye Sejmu i, co tylko zechce, uchwali moe, przeto

moemy tu postanowi prawo, a wykonanie jego zostawi

Wodzowi((.

JW. Wyk : »Dziel zdanie JW. Marszaka, e tym sposo-

bem nadamy legiom sankcy narodow«.
JW. Chemicki : wPowinnimy im da tyle tylko, ile daj«.
JW. Zwierkowski: Monaby nazwa jedn litewsk, a drug

rusk «.

Gosy: )>Nie mona !«

JW. Roman Sotyk: »Nie pierwszy to jest przykad nada-

wa nowe denominacye prowincyoma.

JW. Swidziski : »Jabym si zgodzi na zdanie kolegi Zwier-

kowskiego ze zmian: legie ziem ruskich; do Litwy mo-
glibymy jeszcze doczy Inflanty i Kurlandya.

Izba przyjmuje zwy ju przytoczon redakcy
art. I-go.
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JW. Jasieski czyta art. 2 : ))Kredyt, potrzebny na formo-

wanie tych legii, Izby sejmowe, za podaniem im stosownego

wyrachowania, otworz, a teraz dozwalaj Rzdowi Narodo-

wemu pierwsze pokry wydatki«.

JW. Swidziski : wZdaje mi si, e to jest niewaciwa
redakcya, e kredyt mamy kiedy dopiero otworzy ;

lepiej go

zaraz otwórzmy«.

JW. winiarski: »Wanie przy odesanym projekcie do

Komisyi zaczony by etat tych legii ; ten wyjaniby ca
rzecz((.

JW. Jasieski: wSkoromy si nie wdali w organizacy

legii, niepotrzebniemy si zajmowali tymi szczegóami«.

JW. Wiszniewski : »Jednakowo musiaa tam by wyra-

ona jaka suma; lepiej da kredyt na wiksz, ni w niepe-

wnoci zostawa«.

JW. Jasieski : »Suma ta jest ogólna dziewidziesit pi
tysicy i kilkaset zotych, lecz oprócz tego potrzebne s róne
efekta, np. sukna rónego koloru, czapraki, i t. d.; nie mona
wic ogólnej sumy oznaczya.

JW. Morozewicz: »Dla zaspokojenia niepewnoci niektórych

kolegów wzgldem otworzy si majcego kredytu na te le-

giony, dodaj uwag, e wiadoma nam jest suma, przeznaczona

na potrzeby wojska; wydatek ten pomnoy j, a przy zatwier-

dzeniu budetu tak pomnoona pójdzie pod rozbiór Izby«.

JW. Jasieski czyta poprawiony artyku 2-gi: wKredyt, na

pokrycie kosztów formowania tych legii potrzebny. Izby Sej-

mowe Rzdowi Narodowemu otworzy dozwalaj«.

Izba przyjmuje t redakcy.
JW. Jasieski: wMiaem sobie doczony spis efektów po

Rosyanach pozostaych i w niedziel sprawdzaem z Jeneraem

Biegaskim, o ile si jeszcze rzeczywicie znajduj. Znaczna

cz, szczególniej mundurów, nie uyta, efekta za dla jazdy

s ju wszystkie zabrane«.

JW. Swidziski : wLecz oprócz dania legii, zdaje mi si,

e bracia nasi dali dla siebie reprezentacyi«.

JW. Jasieski odczytuje wyjtek z petycyi litewskiej wzgl-

dem deputowanych, skd si okazuje, e deputacya, tam pro-

ponowana, ma tylko na celu uatwienie stosunków midzy
legiami, a Rzdem i Sejmem.
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L llarszaek: »Kiedy aden gos si nie odzywa przeciw

projektowi, takowy, jako przez wszystkich przyjty, przeszlemy

Izbie Senatorskiej ; teraz za zajmiemy si rozbiorem projektu

o kredycie, Rzdowi udzieli si majcymcc (Ob. niej str. 433 —434).

JW. Zastpca Ministra skarbu czyta : »Przewietna Izbo

Poselska ! Wadza skarbowa pod d. 14 stycznia b. r. przedsta-

wia Radzie Najwyszej Narodowej budet ogólny kraju na

r. 1831, którego zatwierdzenie do Sejmu naley. Gdy jednak

rozbiór jego w Izbach, dla wanoci przedmiotu i mnogich

szczegóów, wymaga czasu, a wydatki nie cierpi najmniejszego

opónienia, bo od nich zaley rozwinicie siy zbrojnej, utrzy-

manie kredytu narodowego i wszelkich gazi administracyi

kraju, Rada Najwysza Narodowa, wkrótce po zoeniu wadzy
przez Dyktatora, upowania Komisy Rzdow Przychodów

i Skarbu do zaspokojenia wydatków na stycze podug proje-

ktowanego budetu, oraz zaczonych do niego etatów i cze-

kaa tylko na ukoczenie w Sejmie dyskusyi wzgldem formy

Rzdu, aby poda projekt do prawa, otwierajcego Rzdowi
kredyt na potrzebne wydatki, projektowanym budetem objte,

a do czasu zatwierdzenia przez Sejm tego budetu. Atoh,

sama Izba na posiedzeniu d. 28 z. m. uznaa potrzeb otwo-

rzenia rzeczonego kredytu, wskutku czego stosowny projekt

do prawa tego dnia Komisyom sejmowym zoony zosta.

Projekt ten obejmuje kredyt zp. 67,223.873 gr. 13. a za-

tem przeszo poow ogólnego wydatku rocznego, w sumie

zp. 122,189.618, gr. 17 budetem zamierzonego. Usprawiedli-

wienie takowego kredytu jest nastpujce :

a) Na dug publiczny.
Projekt do budetu w oddziale: Opata dugu publicznego

obejmuje trzy kategorye, a mianowicie :

zaspokojenie drugiej raty poyczki 42 milionów;

zaspokojenie nalenych procentów Towarzystwu Kredyto-

wemu z tytuu zacignitej na dobra narodowe i koronne po-

yczki i opat rzdowi pruskiemu ostatniej raty za odstpione

dobra, kapitay i wszelkie pretensye.

Z tych nalenoci tylko opata na rzecz Towarzystwa

Kredytowego, jako wedug prawa dopiero w czerwcu w pier-

wszej poowie przypadajca, nie wchodzi w poczet projekto-

wanego tymczasowego kredytu. Wprawdzie, wedug zawartego
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kontraktu, realizacy wylosowanych obligacyi udziaowych z po-

yczki czterdziestu dwóch milionów Bank Polski obowizany
jest rozpocz dopiero z d. 15 maja r. b., gdy jednake loso-

wanie ich odbdzie si ju w marcu, a nadto gdy dla utrzy-

mania kredytu tyche obligacyi tak w kraju jako i za granic,

potrzebnem bdzie wczesne ogoszenie o nastpi majcej nie-

zawodnej wypacie, a ogoszenie to powinien poprzedzi prze-

lew nalenego na ten przedmiot funduszu z kasy jeneralnej

Królestwa do Banku Polskiego, zatem kredyt na sum, potrze-

bie tej odpowiadajc, a wynoszc zp. 2,504.000 zamieszczony

tu zosta.

Z mocy konwencyi z rzdem pruskim o odstpienie dóbr,

kapitaów, wasnoci prusk bdcych, a w kraju naszym po-

oonych, pod d. 29 maja r. z. zawartej, naleao si wypaci
rzdowi pruskiemu w listach zastawnych zp. 9,000.000, z ku-

ponami od 1 stycznia b. r.

Ugod za dodatkow z d. 1 lipca 1830 r. odstpi rzd
pruski Rzdowi polskiemu kapitay, oraz dobra, pooone w pro-

wincyi biaostockiej, jak niemniej wszelkie midzy nim, a Kró-

lestwem Polskiem sporne przedmioty za sum w listach za-

stawnych zp. 1,000.000. cznie zp. 10,000.000.

Na rachunek tego rzd pruski ju otrzyma w listach

zastawnych wraz z kuponami zp. 4,900.000,

Pozostaje wic do wypacenia w listach zastawnych zp.

5,100.000 i za dwa póroczne kupony od 1 stycznia 1830 r. od

sumy 4,500.000 zp. J 80.000. W ogóle zp. 5,280.000.

Gdy wedug brzmienia wspomnionych umów, wypata
tej nalenoci winna mie miejsce w cztery tygodnie po oddaniu

tytuów wasnoci i dokumentów, a termin oddania tego od

rzdu pruskiego zaley, na przypadek zatem zupenej ze strony

pruskiej extradycyi potrzebnych akt i dokumentów, wadza
skarbowa powinna by postawion w monoci bezzwocznego
zadosyuczynienia przyjtemu zobowizaniu. Naleno wic
na zaspokojenie raty tegorocznej czterdziestu dwóch milionów

poyczki, tudzie raty, pozostajcej za odstpione wasnoci
pruskie, skada ogó w projekcie na dug publiczny zamie-

szczony z. 7,784.000.

b) Dla Komisyi Rzdowej Wojny.
Dla Komisyi Rzdowej Wojny suma zp. 22,000.000 jest



— 412 —

poow caorocznego jej kredytu; ta jednake wysoko proje-

ktujcego si na teraz tunduszu w tern znajduje usprawiedli-

wienie, i w kredycie tym mieci si nietylko od dla wojska,

ale nadto fundusze na jego ubranie, uzbrojenie i dalsz for-

macy, a nago okolicznoci wydatków tych do póniejszego

czasu odkada nie dozwala.

c) Na ywno wojska.
Z ogólnego funduszu 37,102.800 zp., budetem na cao-

roczn ywno i fura dla wojska oznaczonego, suma 30,000.000

w pierwszych zaraz tygodniach do wypaty zapotrzebowan

by moe dla zaopatrzenia magazynów i twierdz tem wicej,

e rozpisy ywnoci na rachunek podatków, w których skarb

z kontrybuentami kompensowa si bdzie, ograniczy si

nie dadz.

d) Na wszelkie inne wydatki administracyjne
zwyczajne i nadzwyczajne.

Nakoniec wszelkie inne wydatki administracyjne zwy-

czajne i nadzwyczajne, mianowicie pensye urzdników, fundu-

sze potrzebne na utrzymania wszelkich poytecznych instytucyi

i wydatki bdce warunkiem dochodu, zwykle w miesi-

cznych ratach opacajce si, zamieszczone zostay w stosunku

trzech miesicy t. j. Y4 czci sumy w budecie proponowanej

zp. 7,439.873 gr. 13.

Ogó zgodny jak w projekcie zp. 67,223.873 gr. 13.

))Gówne zasady, na których si opieraj powysze propo-

zycye, objanione s usprawiedliwieniem budetu, doczonem
do sprawozdania z wydziau skarbowego; nago za okoli-

cznoci i wanie ta uwaga, która spowodowaa wniosek o tym-

czasowe danie kredytu przed dyskusy waciwie budetow,
od bliszego rozbioru szczegóów mnie wstrzymuje, bo równe-

go trzeba czasu do dyskusyi miesicznych, co i do dyskusyi

rocznych kredytów budetowych.
Te same powody nie dozwalaj mi zagbia si na te-

raz w dowodzeniu praw i ustaw, na mocy których pobór do-

tychczasowych podatków si odbywa. Gotów atoli jestem udzieli

Izbie wszelkich objanie, którychby przy tej przedwstpnej
dyskusyi zada uznaa potrzeba.

JW. Slaski czyta : wJednym z bogich owoców rewolucyi

naszej jest mono naradzania si nad potrzebami kraju i nad
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ródami, skd takowe czerpa bdzie dozwolonem w sposób

najsprawiedliwszy i najmniej uciajcy; prawo to, artykuem

91 konstytucyi najuroczyciej nam zarczone, mimo reklamacyi

wszystkich poprzednich sejmów, odmawiane nam byo, bo

móge samodzierca rosyjski, zawsze daleki od zachowania

nietykalnoci swobód konstytucyjnych, nad obaleniem wscho-

dzcej zorzy szczcia powszechnego przemyliwajcy, móge
ten autokrata odda pod rozbiór Narodu budet, oparty na

arbitralnoci wykalkulowanej do demoralizacyi Narodu, do za-

prowadzenia obskurantyzmu, do upowszechnienia szpiegostwa?

Mona byo usprawiedliwi w oczach reprezentantów ludu

bezprzykadny przepych w budowlach publicznych, przesadzone

pensye wielu urzdników i gratyfikacye, dla nagrodzenia ich

ulegoci wiadczone? Budet wydatku powiksza si, jak la-

wina niegowa, i w tej progresy! rosy wydatki w miar, jak

si dno Rzdu od ycze ludu oddalaa. Lecz pamitna noc

nasze ycia, moralno, majtki wydara z paszczy pochon
je majcego despotyzmu. Zawrzaa w yach naszych odwieczna

wolnoci namitno, a boskim jej cieszc si darem, uyjemy
wszelkich si dla zapewnienia naszej niepodlegoci od gro-
cej nam tyrana rozpaczy.

Rycerzy, pokarmu i wszystkiego, co boje wymaga bd,
nie braknie bogiej ziemi naszej ; mamy poniekd i pewno
e fundusze, których Naród uy moe, wystarcz na utrzy-

manie bez obcej pomocy administracyi kraju i przeszo sto

dwadziecia tysicy wojska; lecz, nim budet wydatków na rok

biecy uchwalonym przez Izby zostanie, co przecie dugo
jeszcze przecign si moe, da[] JW. Zastpca Ministra

skarbu udzielenia mu penomocnictwa do zadysponowania

67,223.873 zp. Oto od dugu publicznego prowizye wynosz
rocznie tak sum, ile jest zadane. Upowanienie Rzdu,
zapewnienie funduszu na pokrycie cakowicie tego wydatku

zapewnia kredyt Rzdowi, a nie upowania go do wypat
przedwczesnych, a e utrzymanie kredytu w czasach wanie
wielkiego wysilenia jest tak najwaniejszym wzgldem, zatem

Komisya sejmowa skarbu przekonan jest, i na ten kredyt

dany zezwoli wypada, na zadany dla Komisyi wojny
forszus, przechodzcy Y4cz rocznych na ten przedmiot bud-

etowych wydatków, lecz e w ogóle tern objte s koszta
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[nietylko utrzymywania armii, lecz nadto i koszta] uzbrojenia

i ubioru, a te wydatki jak najrychlej podjte by musz, wy-

pada wic nietylko zezwoli na wiksze wydatki, ale nadto je

przyspieszy dla niewstrzymywania dziaa wojennych. Zaku-

pienie jak najrychlejsze ywnoci dla armii potrzebnem jest

pod wzgldem wojskowym i administracyjnym; przeto nie na-

leaoby cienia Rzdowi zostawionej wolnoci uycia rychego

funduszu, na ten przedmiot w cigu roku przeznaczonego. Co

za do wydatków na administracy zwyczajnych i nadzwyczaj-

nych, to danie sumy, na ich pokrycie wymagane, zupenie

wyrównywa sumie, na ten cel w budecie przewidzianej. Osnowa

art. 2 proponowanej uchway zapobiega wszelkiej arbitralnoci

co do uycia sum, tymczasowo do dyspozycyi zadanych, i w tym

wzgldzie ograniczenie dyspozycyi rzdowej zdaje si by do-

statecznem waszej Komisyi sejmowej. róda za, skd sumy
zadane czerpanemi by maj, s podatki istniejce i kapitay

narodowe, w rkach Rzdu znajdujce si, jak to art. 3 wskazuje.

Osnowa artykuu tego odejmuje Rzdowi wolno zmieniania

podatków lub zaprowadzenia nowych bez zezwolenia Izb. Uycie
za kapitaów narodowych do dopenienia budetu zdawao si

by Komisyi sejmowej skarbu stosowniejszym rodkiem do zaspo-

kojenia potrzeb nadzwyczajnych obrony kraju, jak uchwalenie

nowych podatków.

Te wzgldy powodoway Komisy wasz do przedstawie-

nia pod rozbiór Izb sejmowych podanego projektu^.

JW. Dembowski : ))Jako czonek Komisyi, mam sobie za obo-

wizek wyrazi, e projekt ten nie jest dzieem Komisyów, ale

Komisyi jednej skarbowej, przeto inni komisarze, jako proci

tylko czonkowie Izby, do rozbioru tego projektu przystpowa
musz. Co do rzeczy, wszystkie te szczegóy s mniej potrze-

bnymi; my dzi, widzc istotne i cige potrzeby, znacznych

funduszów wymagajce, powinnimy oznaczy tylko ogólny

kredyt«.

JW. Wyk: »Wyraone wydatki w art. I projektu wskazuj
nam tylko, na co maj by obrócone te fundusze; nie s je-

dnak wszystkie pewnymi wydatkami. Kredyt ten nie jest na

zacignienie dugów; upowania on tylko Rzd do pobierania

zwykych podatków, bo w rzdach konstytucyjnych bez upo-

wanienia Izb nie wolno adnych pobiera podatków. Pozycya a
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bdzie zapewne zmniejszona, bo rzd pruski nie bdzie móg
nam teraz extradowa dóbr, w Biaymstoku pooonych. Pozy-

cya ta okazuje prawno naszego Rzdu, a na niej stoj rzdy
i kredyt.

Lubo zobowizanie z rzdem pruskim zaszo jeszcze za

czasów, kiedymy z pastwem rosyjskiem poczeni byli, chcemy

go jednak wykona nawet co do dóbr, za granic Królestwa

pooonych; inne pozycye s przeznaczone na pierwsze potrzeby

krajowe, na wojsko, na ywno i na sub publiczn; sam
wic ich przedmiot dosy je usprawiedliwiaa.

JW. Roman Sotyk: ))im przystpi do dalszej dyskusyi,

pytam si JW. Zastpc Ministra skarbu, jak daleko posunite

s prace do wprowadzenia do Izby budetu i kiedy to nastpi ?«

JW. Zastpca iJ^inlstra skarbu: »Projekt budetu zoony
jest w Komisyi skarbowej, od niej wic zaley wprowadzenie

go do Izby«.

JW. Turski: ))Nie mam nic do powiedzenia co do otwarcia

kredytu, ani co do wielkoci sumy, ale zdaje mi si, e dosy
jest kredyt ten otworzy w ogólnych wyrazach, a nie w szcze-

góach, bo tym sposobem zatwierdzalibymy zawczenie budet,

co wymaga moe wikszego zastanowienia«.

JW. Biernacki: wDay si sysze zdania, aby prawo nie

specyfikowao wydatków, lecz wanie w specyalnoci Izba ma
najwiksz rkojmi; w niej jest ograniczenie wadzy Ministrów,

e im nie wolno z jednego budetu na drugi przenosi wy-

datków. Gdybymy ogóowy kredyt otworzyli, nie w szczegól-

nych pozycyach, art. 2 musiaby take by z prawa usunity«.

JW. Fr. Sotyk: »Sdz, e art. 3 powinien by cile roz-

waany; jest tam powiedziane, e Rzd Narodowy ma urzdzi
pobór podatkowy, lecz my mamy ju stae zasady podatkowa-

nia. Czy Rzd bdzie mia prawdo je zmienia ?«

JW. Biernacki: »Jest to tylko pomyka druku, powinno by:
zarzdzi, nie: urzd zi«.

JW. Zwierkowski: ))W art. 2 wyraz: stosowna jest nie-

potrzebnie dodanym((.

JW. l^iazurkiewicz: ))Skarb i wojsko stanowi potg ka-

dego narodu, u nas s rkojmi niepodlegoci. Kiedy nam si

wolno teraz zastanawia nad budetem, niech Komisye przed-

stawi nam jak najrychlej projekt w tym wzgldzie. Poznamy
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tam nasze zasoby i obliczymy si z potrzebami. Co si tycz

ogóu projektu, wano wypadków usprawiedliwia go. Zwam
tylko na to, ebymy, przyznajc dzi to prawo, nie zagrodzi

sobie drogi do robienia monitów przy rozbiorze budetu. Chcia

bym nadto, aby pozycya pierwsza dokadniej bya oznaczon;

Jeeli pewne nasze fundusze s zatrzymane za granic, mogl

bymy uy prawa odwetu. Jeste to tak nag rzecz, aby z

wydaniem dokumentów wypaca rzdowi pruskiemu tak zns

czn sum? Lepiej podobno wstrzyma si do czasów swobc

dniejszych. Chciabym jeszcze, eby w przyszym budecie za

mieszczone byy sumy, zebrane z dobrowolnych ofiar; s t

fundusze ogromne; dobrze, eby Izba Poselska miaa je sobi(

przedstawione«.

JW. Zastpca Ministra sicarbu: »Nie mamy dotd pewne

wiadomoci o zatrzymaniu naszych funduszów w Prusach; by^

wprawdzie dotd utrudnienia w stosunkach handlowych, mia

nowicie, w przejedzie osób, lecz stosowne w tym wzgldz-ie

rozpoczte s korespondencye i spodziewa si naley, €
przeszkody te usunite zostan. Zamieszczenie za dugu pru

skiego na budecie bdzie jednym z mocnych powodów do

przywrócenia neutralnoci. Uczyniem ju konsulowi pruskiemu

reklamacy i owiadczyem, e jeeliby rzd pruski tych kro-

ków nie poprzesta, ja sam, jako Komisarz, przeznaczony do

wykonania konwencyi, wstrzymam si od tego. Lecz dosy
bdzie czasu wtenczas wstrzyma wypat, kiedy bdziemy
mieli pewno o nieprzyjaznych krokach rzdu pruskiego; te-

raz za niema powodu, aby z budetu ten dug wykrela,
Uczyniono tu jeszcze inny zarzut, e moe nie czas jest teraz

dugi opaca, kiedy sami tyle potrzeb mamy, lecz w jakkol-

wiek krytycznem pooeniu byaby nasza finansowo, po-

winnimy dopenia zobowizania, dopóki niema zupenej nie-

monoci. Teraz nie jest ten przypadek; byle obywatele dopo-

mogli skarbowi w poborze dochodów niestaych, byle stosunki

zewntrzne nie zostay przecite, dostateczne s nasze siy.

Wpywy wprawdzie zale w znacznej czci od pomylnoci
wojny; jeeli teatr wojny przeniesie si w obce prowincye, a-

twe bdzie spenienie budetu; gdyby za w naszym kraju

miaa si toczy walka, pobór podatków byby utrudniony. Na
takie wic wysilenie i na podniesienie podupadego przemysu
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zajdzie potrzeba poyczki, lecz teraz moemy wypeni nieza-

przeczenie wszelkie nasze zobowizania tem bardziej, e wy-

pata ma si odby w listach zastawnych i e nastpi dopiero

po zupenem wydaniu dóbr tak w kraju, jak w Biaymstoku,

pooonych. da jeszcze JW. Mazurkiewicz zamieszczenia

funduszów z ofiar. Zebrane przed zamkniciem budetu s ju
zamieszczone; zreszt pozycya ta powikszy si jeszcze moe
póniejszymi darami. Zwracam tylko uwag, e niektóre ofiary

s czstokro przeznaczone na cel, budetem nieobjty«.

JW. Dembowski: ))Gos JW. Mazurkiewicza odparty zosta

przez JW. Zastpc Ministra skarbu, a JW. Biernacki uspra-

wiedliwi potrzeb pozycyi; trzeba tu tylko doda, e kredyt

ten jest na rachunek (salvo calculo)«.

JW. Zwierkowski: wKilku czonków Komisyi skarbowej

z polecenia exdyktatora przytomnymi byli w ukadaniu bud-

etu; najwaniejsze kategorye s: wojsko i ywno; tamta ju
usprawiedliwiona, ywno potrzebuje caego forszusu. Co si

tyczy dugu publicznego, powinnimy okaza gotowo do pa-

cenia wszystkich prawnych dugów. Wydatki administracyjne

ju poczynione na stycze, przez luty bd czynione; jeeliby

w nich nie zasza jaka zmiana otworzeniem obecnego kredytu,

moglibymy straci tylko na miesicu marcu. Suszna za jest

uwaga JW. Dembowskiego, e, otwierajc kredyt Rzdowi, czy-

nimy to z warunkiem zdania rachunkowa.

JW. Swidziski : ))W budecie jest objanisnie pozycyi na

dug publiczny; skada on si z 2 sum, t. j. z 42 milionów

i z dugu pruskiego; pierwszej czci nie naley rachowa, a z dru-

g nie trzeba si tak spieszy, kiedy termin wypaty tych piciu

milionów nie jest oznaczony«.

JW. Zastpca Ministra skarbu: »Termin wypaty jest w cztery

tygodnie po extradycyi dóbr, aktów i wszelkich dowodów; zawis

lOn wic od rzdu pruskiego i od okolicznoci.

JW. Swidziski: wKiedy extradycya nie miaa jeszcze miej-

jsca, kiedy spiesznie mamy si zaj roztrzsaniem budetu, nie

Biwidz potrzeby umieszczania w dzisiejszym kredycie tych piciu

I milionów, bo choby nastpia chwilowa extradycya, to nas nie

zapewnia, czy ciga nastpowa bdzie«.

JW. Marszaek: »Nie zgadzam si ze zdaniem JW. Swi-

dziskiego, poniewa wypata ma nastpi w cztery tygodnie

|Dyaryusz. 27
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po extradycyi, która nie od nas zaley, nie wiemy wic, kiedy

bdzie potrzeba tego funduszu. Otwierajc za kredyt i prze-

znaczajc, e na to, a ni*.^ na co innego, ma by uyte pi
milionów, nie naraamy si na wyczerpanie budetu, bo Rzd
o tyle tylko bdzie z niego uytkowa, o ile tego zajdzie po-

trzeba. Nadto budet dugiej wymag-a dyskusyi; nie wiemy je-

szcze, czy nie nastpi limita Sejmu; wtenczas kredyt ten mógby
sta si koniecznym «.

JW. I^oman Sotyk: ))Jako czonek Komisyi organicznej mam
honor donie Izbie, e dotd rzd pruski zatrzyma nam 10 mi-

lionów. Nie powinnimy mu dugu wypaca, dopóki nam na-

szych sum nie odda. Za wstrznienie kredytu, jakieby std
mogo nastpi, rzd pruski ca na siebie cignie odpowie-

dzialno. Poniewa dajemy Rzdowi kredyt salvo calculo, nie

wchodz wic w szczegóy, ostrzegam atoli, e jeeli nie b-
dzie dobrej dyrekcyi w nowem uzbrojeniu i zakupowaniu ma-

gazynów, do surowej odpowiedzialnoci pociga bd Mi-

nistrowa.

iW. Klimontowicz: »Lat pitnacie Naród oczekiwa przeko-

nania si, jak te uytym jest grosz publiczny; dzi sdzilimy,

e dostaniemy objanienie tego, lecz, na comy si pod despoty-

zmem ualali, i teraz usunitem nie jest. Jeeli nie bdziemy
wiadomi o szczegóach ekspensy, niema potrzeby zatwierdza

pozycyi a,b,c,d, ale raczej naley teraz udzieli kredyt wogóle,

a potem bdziemy mogli przekona si, jak zosta uyty. Dotd
koszta ministeryalne s bardzo znaczne, wiksze jak w innych

krajach. Biuro wojenne niezmiernych sum wymagao. Na prze-

szych sejmach nikt tego wnie nie mia, bo si obawiano

Cesarzewicza. Jestemy a nadto przekonani, e wojsko potrze-

buje kosztów, ale przytem nie godzi si grosz publiczny mar-

nowa; wiemy, jak byy urzdzane furae i magazyny. I dzi
nie wiksz zaprowadzono oszczdno; obywatele musz do-

stawia owies o mil kilkanacie i postpuj im za mil gr. 10;

tym sposobem skarb traci wiele na tem, a obywatele równ
maj niedogodno«.

JW. Baczyski: ^Dziel zdanie jednego z kolegów, e le-

piej kredyt wogóle otworzy, anieli go po szczegóach zatwier-

dza. Co si za tyczy pozycyi d, pytam si JW. Zastpcy Mi-

nistra skarbu, czy potrcone tam s pensye zmniejszone, i pro-
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Bz nadto, eby szczegóowe wykazy drukowane byy rozdane

czonkom Izby przed dyskusy budetu«.

JW. winiarski: ))Z zapaem i zimn rozwag oddajemy
majtki i ycia nasze na ratunek Ojczyzny naszej, lecz w pro-

jekcie niniejszym widzimy systemat ministerstwa skarbu nie-

jako zbliony do dawnego sposobu. Projekt ten winien by
rozbierany z uwag, a nie: dzi rzeczony, dzi ma by stano-

wiony. Naprzód, co do dugu publicznego, czyli mamy dawa
Prusakom siedm milionów za to, czego nie posiadamy? Czyli
mamy mono pozyskania tego? Owszem, nie byo extradycyi

dóbr i papierów. Mówi, e ta extradycya moe nastpi w tym
momencie, lecz czy wypat tych piciu milionów okupimy
systemat nieinterwencyi króla pruskiego? Na ywno wojska
mamy 30 milionów przeznaczonych, lecz uwamy, e przysze

zbiory na to wpywa bd, a ju wykazane s kradziee da-

wnego rzdu co do furaów i magazynowa.

N Szymczyiciewicz : »Dawniej mielimy tylko podawane"
rachunki z roku jednego, z lat kilku, teraz mamy budet na

r. 1831. My dzi dozwalamy wzi t sum tylko jako forszus,

a potem zrobi si z tego obrachunek. Co do dugu rzdowi
praskiemu, wypacamy go w listach zastawnych; gdyby ju po

uczynionej z naszej strony wypacie rzd pruski utrudnia na-

sze stosunki handlowe, moglibymy wylosowanych listów za-

stawnych, nalecych do kredytu pruskiego, nie wypaca«.
JW. Deskur: wPotrzeba kredytu jest nieuchronna; idzie tylko

o to, czy ma by dany ogóem czy szczegóowo. Jestem za

pierwszym sposobem. Na dug publiczny przeznaczone jest

siedm milionów; wiem o tem, e kredyt zawis na dotrzymy-

waniu zobowiza, lecz w czyjeme s rku dobra, które nam
ma rzd pruski extradowa? W rku rzdu rosyjskiego. Moe
z niemi tak postpi, jak z kapitaami naszymi w Odessie. Za

kilka tygodni moe rzecz ta si wyjani, teraz wic nie po-

trzeba nam umieszcza tej pozycyi. Co si tyczy pozycyi b i c,

niema adnej wtpliwoci. Pozycya d wymaga zaspokojenia,

jednak i tu naley postpowa z ostronoci. Co do art. 3,

boj si, aby wyraenie: uy wszelkich kapitaów, b-
dcych w posiadaniu skarbu, nie dao powodu Rzdowi
do zajcia prywatnych depozytowa.

f. Posturzyski : wOtworzenie tego kredytu ciga si
27*
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nietylko do pobierania podatków, ale nadto do uycia kapita-

ów, w skarbie bdcych; skadaj si one po wikszej czci
z listów zastawnych, kurs ich jest zniony o Y^; znienie to

jest chwilowe; czyby wic nie mona kraju zasoni od straty,

zastawiajc je w banku prywatnyna? gdy sprzedajc takowe

stracilibymy Y4 cz kapitau. Spodziewam si bowiem, e
z postpem rewolucyi kurs listów zastawnych podniesie si;

obawa, eby ten projekt nie przesdza roztrzsania budetu,

jest bezzasadna, bo na samym wstpie jest powiedziane: nim
projekt do budetu ogólnego potwierdzenie uzy-

ska. Suszne jest zdanie JW. Biernackiego, e potrzebne jest

w kredycie wyszczególnienie pozycyi, bo fundusze, asygnowane

ogólnie, mogyby by uyte niestosownie do yczenia Izby.

Co si tyczy dugu publicznego, zobowizania wszelkie maj.

by wicie dopeniane; nada to naszej rewolucyi cech prawo-

ci i szlachetnoci, zreszt wypata nie nastpi, póki tak dobra,

jak i dokumenta, nie bd realnie extradowane«,

JW. Gumowski: ))Naprzód co do sów projektu: tytu wy-

kazuje nam tylko kredyt z kwartau jednego, wic mona z tego

wnosi, i na rok bdzie cztery razy tyle, co byoby dla nas za

wiele; nader logiczne byo wysowienie kolegi Swidziskiego, e
asygnacya pozycyi a nie powinna mie miejsca. Pozycya ta ma'

zaspokoi dwa przedmioty; wypata czci dugu 42 milionów

ma nastpi dopiero na 15 maja, gdy wic budet ju jest zo-

ony w Komisyach i gdy spodziewamy si, e wkrótce Izbie

przedstawionym bdzie, dlaczegó dzi ma by asygnow^an?

Co do dugu pruskiego, ja jestem zdania, by tej sumy nie asy-

gnowa, bo z rzdem pruskim nie moe przyj do takich uka-

dów, iby mia odda obwód biaostocki; przeto wnosz, aby

na dug publiczny ani grosza nie asygnowa. Przeciw pozycyi

h i c nic powiedzie nie mona. Co do pozycyi d budet ju
jest w Komisyi skarbowej. Ze smutkiem syszaem, e moe
nastpi limita Sejmu bez potwierdzenia onego. Jestem przeto

zdania, aby ile mona asygnacye zmniejszy i asygnacye po-

zycyi a w poowie tylko, t. j. trzy miliony pikro sto tysicy

zatwierdzi, przyjwszy wic zreszt i dug publiczny, to ogólny

kredyt wypadnie na pozycye a i d 11,200.000«.

JW. Marszaek: wDyskusya jest jeszcze nie bardzo bliska
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koca, czyby wic nie dobrze byo dla pory spónionej solwo-

wa sessy na par godzin ?«

Wszyscy zgadzaj si na ten wniosek.
Po kilkogodzinnej przerwie, skoro si czonkowie Izby ze-

brali, JW. Sekretarz przeczyta list obecnoci.

Okazali si obecnymi nastpujcy:

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teo-

dor Slaski. Jan hr. Ledochowski. Ferdynand Walewski. Józef Gostkowski.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Jan 01-

ryci Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW*". Cy-

pryan Baczyski. Józef hr. Ledochowski. Franciszek Sotyk. Andrzej Des-

kur. Koman Sotyk. Konstanty Swidziski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ignacy eleski. Jan Posturzyski. Jan Gratkowski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Jan Nep.

Gliszczyski. Marcin Radoski. Stanisaw Kaczkowski. Rafa Pstrokoski.

Kazimierz Bartochowski. Alojzy Biernacki. Kantorbery Tymowski. Wady-
saw hr. Ostrowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Antoni Jaksiewicz. Józef Zie-

micki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Polet3'o.

Józef Swirski. Józef Rozenwerth.

Deputowani: JJWW. Pawe Cieszkowski. Wojciech Wgleski.
Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJW^W. Jan Turski.

Wincenty Chemicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski. Kle-

mens Witkowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Szczepan

winiarski. Stanisaw hr. Jezierski. Antoni Phchta. Ignacy Starzyski. Fran-

ciszek Trzciski. Augustyn Subicki. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Józef Brinken. Micha Piotrowski. Walenty
Zwierkowski. Franciszek Woowski. Ksawery Czarnocki. Wojciech Cho-

decki. Antoni Zawadzki. Walenty Zwa. Wincenty Waszkiewicz.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Ignacy Wyk. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Feliks Gumowski. Ka-

likst Mierzejedwski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. Jó-

zef hr. Starzeski. Jan Augustowski. Franciszek Kisielnicki. Jan Florya-

nowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Kliniontowicz. Antoni Kruszewski.
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f. Marszaek: ))W dalszym cigu dyskusyi projektu o kre-

dycie daj gos JW. Zastpcy Ministra skarbu«.

JW. Zastpca S^linistra skarbu: ))Mam tu sobie za obowi-
zek odpowiedzie na zarzuty, czynione przeciwko projektowi

przez rónych czonków tej Izby; niektórych sama instytucya

obraaa; monaby j wic zmieni w ten sposób: projekt do

prawa tymczasowego o udzieli si majcym kredycie Rzdowi.
Niektórym wyraz: kredyt dawa powód do mniemania, to
jest poyczka, lecz jest to tylko forszus kasy. Co do pozycyi

b i c, aczkolwiek wydatki na wojn i ywno s nader wiel-

kie, usprawiedliwia ich jednak nie potrzeba, bo wojnie granicy

ka nie mona; daje si wszake przewidywa, e 52 miliony

w przecigu trzech miesicy nie bd wyczerpane. Gdyby na-,

wet Izba zmniejszya ten kredyt, musiaaby, po wyczerpaniu

go, nowy naznaczy; Rzd za, majcy zaufanie Izby ani chce^

ani moe naduywa kredytu. Dodam tu tylko t uwag, e
im kredyt jest obszerniejszy, tem waciwszy, bo zapowiada

ch i mono pokrycia kosztów wojennych. Pozycya d oparta

jest na etatach szczegóowych, które si ju drukuj dla przed-

stawienia Izbie. Budet na r. 1831 dyskutowany by przez czte-

rech reprezentantów Narodu, którychecie zaszczycili swojem
zaufaniem: JJWW. Morawskiego, Biernackiego, Swidziskiego,

Zwierkowskiego, a w kocu i Swirskiego. Robione byy oszcz-

dnoci na posadach i pensyach podug budetu z r. 1822. Tak
zredagowany etat jest podstaw budetu, majcego si Izbie

przedstawi; miesic stycze jest ju stosownie do tego etatu

zapacony. Czy Izba otworzy Rzdowi kredyt na trzy lub wi-
cej miesicy, adnej to zmiany nie zrobi, bo skoro budet przez

Izb zatwierdzonym zostanie, natychmiast wszelkie wypaty
stosownie do niego czynione bd. Niektórzy s zdania, e
w tym roku Izba nie bdzie miaa czasu roztrzsa budetu,
lecz jest to przedmiot tak wany, e naley go przej w najdro-

bniejszych szczegóach. Gdy Izba przez lat pitnacie nie moga
si zaj tym przedmiotem, zasuyaby na wyrzuty, gdyby nie

korzystaa z obecnej pory; takie jest przynajmniej moje osobiste

zdanie. Co si tyczy pozycyi a, niesusznie dzi rau) JW. Ro-

man Sotyk powiedzia, e rzd pruski zatrzyma wartoci
10 milionów, gdy zatrzymane s tylko dla jednego doniu han-

dlowego 25 tysicy talarów, dla drugiego 21 tysicy talarów,
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a dla Banku 16 tysicy marek srebra nie zostay wyekspedyo-

wane z Berlina. Sumy te nie s zatrzymane, ale raczej ich

przewóz utrudniony i to pod pozorem, ze s wasnoci Rzdu.
Minister bowiem cesarsko-rosyjski da, aby król pruski roz-

kaza wyjecha z swego pastwa ajentom Banku polskiego, aby

wszelkie wasnoci tak rzdowe, jak osób prywatr* ych z Króle-

stwa Polskiego, przyaresztowane byy. Król pruski nie przy-

chyli si do tego dania; wstrzyma tylko ekspedyowanie

wasnoci Banku polskiego, a sumy domów prywatnych zatrzy-

mane byy w drodze tylko dla wyjanienia, czy s publiczn

czy prywatn wasnoci. Stosowne rekiamacye uczynione zo-

stay tak odemnie, jak od biura dyplomatycznego; naturalny

jest jednak wniosek, e gdyby podobne utrudnienia miay je-

szcze miejsce, wszelkie stosunki kredytowe, a nawet stosunki

wasnoci ustayby midzy nami a rzdem pruskim. Po wyu-
szczeniu tych faktów, jeeli Izba pozwoli, odczytam tu list mój

do konsula pruskiego, reklamujcy przeciwko tym naduyciom «.

Tu JW. Zastpca P/linistra skarbu odczyta powyej wzmian-

kowany list, którym da, aby konsul pruski przez stosowne

kroki wyjedna u swego rzdu zakaz, iby nadal podobne nad-

uycia w zatrzymywaniu sum, wasnoci Rzdu polskiego b-
dcych, nie miay miejsca. Po przeczytaniu tak dalej mówi:

oSkoro jeden naród przeciw drugiemu czyni kroki zacze-

pne, odwet suszn jest rzecz, lecz dotd jest nadzieja, e
Prusy zadosyuczyni naszym daniom i sdz, e potwier-

dzenie przez Izb tej pozycyi wdelki wpyw na t spraw mie
bdzie. Tyle co do czci politycznej. Mam jeszcze owiadczy,
e dlatego wypacono ju Prusom 4,500.000, e to bya pier-

wsza rata, majca si natychmiast wypaci po ratyfikacyi kon-

wencyi, druga za i ostatnia po extradycyi wypacon bdzie.

Dobra w Biaymstoku zwróciy take Izby uwag; dwie byy
z Prusami konwencye: pierwsza, w maju, wzgldem dóbr, po-

oonych w Polsce, któremy przyjli w sumie okoo 9 milio-

nów; druga, w lipcu, przez któr rzd pruski odstpi nam
wszelkich innych pretensyi do Polski i dóbr w Biaymstoku
w sumie 400.000, Dobra te przyjte zostay tylko dla dokona-

nia ukadów, miay za by natychmiast recedowane rzdowi
rosyjskiemu; dzi. gdy si spodziewamy, e prowincya ta do

nas nalee bdzie, retrocosya nie bdzie miaa miejsca. Jeden
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z czonków tej Izby proponowa, eby miasto sprzedania listów

zastawnych, zacign na nie poyczk; jest to jeden ze rod-

ków korzystnych, ale dziesi jest mu podobnych; tu Izba po-

winna poledz na roztropnoci Rzdu Narodowego, który uyje

tych pienidzy w sposób, jak bdzie mona, najkorzystniejszy.

Wyraenie jedno art. 3 wzbudzio bardzo chwalebn troskli-

wo jednego z Reprezentantów o cao kapitaów prywatnych;

wtpliwo ta usunit zostanie, skoro w miejscu wyrazów:

bdcych w posiadaniu — pooymy: bdcych wa-
snoci skarbu«. (Wiele gosów: ))Nie skarbu, ale Narodu!«)

))Jeden tu jeszcze czyniony zarzut przeciwko projektowi,

e otwiera kredyt w pozycyach szczegóowych, nie w sumie

ryczatowej. Zdawao mi si wszake, e, gdyby Rzd bez wy-

oenia przedmiotów wydatków da tak wielkiego kredytu,

wicej byby cign na siebie zarzutów; naleao wic gó-

wniejsze szczegóy wydatków zamieci w projekcie. Tak czy-

ni we Francyi, tak w Anglii, tak we wszystkich krajach kon-

stytucyjnych. Jestem wic za zachowaniem pozycyi«.

JW. Chomentowski: ))Pierwszym obowizkiem Reprezentacyi

narodowej jest nie dziaa niekonsekwentnie czyli nielogicznie;

Izba daa ju pewne dowody; teraz idzie kwestya, czy kredyt

ma by ryczatowy, czy w pozycyach udzielony. Nie ulega to

adnej wtpliwoci, e kredyt musi by dany Rzdowi; zmie-

rzy tylko naley, czyli zachodz jakie przeszkody, lub czy a-
dne nie zachodz w oznaczeniu pozycyi. Co do pozycyi a, kiedy

nas objani JW. Zastpca Ministra skarbu, e stosunki nasze

z rzdem pruskim nie s ostatecznie rozstrzygnite, a z naszej

strony, jeszcze przed przywiedzeniem do skutku konwencyi,

wypata 4,500.000 uczynion zostaa, byoby teraz niestosownem

z reszty si uiszcza; wyrane jednak zaprzeczenie tego dugu
niepotrzebnieby rozdranio dyplomatyczne stosunki. Unikniemy

tych trudnoci, otwierajc ryczatowy kredyt Rzdowi, który

jest owocem naszego zaufania i który go na ze nie uyje. Co

do pozycyi b i c mniemam, e oznaczenie 52 milionów na woj-

sko jest zbyteczne; wszake Sejm, nim si rozwie, przystpi

do roztrznienia budetu moe. Nie jest to tak przewlek
prac, jak si niektórym czonkom tej Izby zdawa moe. Nie

poirzeba nam teraz w zbyt drobne wchodzi szczegóy; trzy

lub cztery tygodnie wystarcz na roztrznienie budetu, a 20
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do 30 milionów pokryje tymczasowe wydatki. Co si tyczy

ppzycyi d jestem zupenie przeciwnym, eby naprzód oznacza

etaty administracyjne«.

JW. Swidziski : »Spodziewam si, ze Izba nie wyrzecze

swej limity przed roztrznieniem budetu; nie jestem zdania,

aby zatwierdza pozycy 5 milionów, lubo sdz, e potrzebne

zatwierdzenie kredytu na opat procentu od listów zastawnych;

lecz zatwierdzenie dugu rzdu, który nieprzyjacielskie kroki

w^zgldem nas czyni, byoby nieprzystojne. Wasnoci nawet

prywatne wstrzyma rzd pruski na danie rosyjskiego gabi-

netu. Nie mamy przesdza wstrzymania wypaty, ale te nic

nie powinnimy w tym wzgldzie orzeka. Tym sposobem zo-

stawimy obszerniejsze pole negocyacyom dyplomatycznym. Je-

stem take za otworzeniem ryczatowego kredytu, i to w su-

mie mniejszej, ni jest w projekcie, n. p. 50 lub 60 milionów.

Zezwalajc bowiem na cakowity kredyt, zatwierdzalibymy

niejako potajemnie wszystkie czynione z niego wydatki«.

JW. I^orozewicz: wPrzymawiam si tu, bo jest kilka zda,
inaczej nie popenibym tego wielkiego przeciwko Izbie grze-

chu, naduywajc jej cierpliwoci. Dwa s punkta sporne: wzgl-
dem kredytu 5 milionów na dug publiczny i wzgldem spo-

sobu otworzenia kredytu, ryczatowo lub szczegóowo. Niewt-
pliw jest rzecz, e okazanie w tym punkcie gotowoci dope-

nienia naszych obowizków i postpowanie z tak wzgldno-
ci dla ssiadów, którzy niebardzo na to zasuguj, mogoby
nam dopomódz, a wtenczasby tylko szkodliwem byo, gdyby

zamieszczenie kredytu byo ju samem wyliczeniem; niema

wic tu adnego niebezpieczestw^a w okazaniu gotowoci do

zachowania naszych zobowiza. Co do 2^ zdaje si, e wiksza
jest gwarancya dla Izby, skoro kredyt raz uznany za potrze-

bny w szczegóowych jest przedstawiony pozycyach. Wyszcze-

gólnienie takie wie pojedynczych Ministrów, aby jeden na

rachunek drugiego z ogóu kredytu nie czerpa. Lubo poka-

damy zupene zaufanie w Rzdzie, jednake kredyt, przez po-

zycy przedstawiony, jest jedn gwarancya wicej, dlatego te
w krajach konstytucyjnych stosunkowo kademu Ministeryum

udzielane bywaj kredyta. Jestem wic za zasad projektu«.

JW. Jan Ledóchowski : ^Zupenie si zgadzam z JW. Moro-

zewiczem. Musz tu jednak odpowiedzie JW. Swidziskiemu,
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e lubo niedobr jest zaczepka, przez rzd pruski uczyniona,

uycie za nage prawa odwetu naderby dla nas byo szkodliwe.

Przez nasz nieufno w Rzdzie wystawilibymy na szwank

nasze papiery. Co si tyczy pozycyi h i c, nie potrzeba ich uspra-

wiedliwia; trafnie za powiedzia JW. Morozewicz, e teraz

jest zboe tasze i koniecznie go teraz na szecio- a nawet

dziewiciomiesiczn ywno dla wojska zakupywa trzeba«.

JW. Tymowski: »Jestem za podanym projektem; uwaam
jednak dwie rzeczy, które mnie mog skoni do tego, a na-

przód, ebym by pewnym, e Sejm si nie zalimituje przed

uchwaleniem budetu; powtóre: e Komisya skarbowa spiesznie

ten projekt wniesie do Izby. Co si tyczy pozycyi a, bez wa-

hania si powinna by przyjta; asygnacya nie jest wypat;
o tyle tylko bdzie uiszczon, o ile Prusy dopeni swych zo-

bowiza. Wiele nam zaley na utrzymaniu kredytu, ale pod

liter a jest i procent od 42 milionów, a kraj dotd nie wie^

na co ta poyczka bya zacignita; prosz wic JW. Zastpcy

Ministra skarbu o objanienie w tym wzgldzie. Na pozycye

h i c zgadzam si, bo potrzeby wojska nage; pozycya d mo-

gaby by wprawdzie zmniejszona; eby jednak projektu nie

modyfikowa i na ni si zgadzam<(.

JW. Zastpca Ministra sicarbu: wOdpowiadajc na gos JW\
Tymowskiego, mam honor owiadczy, e z poyczki wspom-

nionej 42 milionów, 22 miliony s dotd wasnoci skarbu i za-

mieszczone s na budecie. 10 milionów zostao przeznaczonych

na dopenienie uposaenia Banku, które miao ogóem wynosi
80 milionów; dano mu wic w gotowinie 10 milionów: w listach

zastawnych 10 milionów, które stay wtenczas po 80 od sta,

zaczem wynosiy tylko 8 milionów, 10 za milionów dodano

z poyczki, o której mowa. Bank z wasnych zysków dopeni
2 miliony jeszcze brakujce tak, e ju na drugim budecie

dochód z niego jest zamieszczony. Tego roku wynosi 2,500.000.

Dwa miliony zostay uyte na potrzeby wojska. Koszta poyczki

vv^ynosiy 2,400.000. Niech si Izbie nie zdaje, eby byy zbyt

wielkie; pienidze bowiem brane byy w sztabach w Hamburgu,
koszta komisu wynosiy 2^1^ od sta, w porównaniu wic z czy-

nionemi dotd przez róne kraje poyczkami, jest to najkorzy-

stniejsza, jaka bya kiedykolwiek zrobion, wyjwszy poyczek,

przez Angli czynionych. Dobra Terespol zostay kupione za
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1,300.000; z tych jeden milion wypacony w listach zastawnych

podug kursu, reszta za, okoo pó miliona, w gotowinie z fun-

duszów rzeczonej poyczki. Podczas pobytu Cesarza w War-
szawie na potrzeby korony wydano 332.000, które maj by
zwrócone przez kas rosyjsk. 4,000.000 na róne wydatki w za-

stpstwie Komisyi Rzdowej Przychodów i Skarbu, jako to: na

spacenie dowodów Komisyi centralnej likwidacyjnej; niektóre

wydatki uczynione byy ju po rewolucyi. Rzd tymczasowy

wszystkie wiksze forszusa z tego funduszu przeznacza ju to

po czci na uzbrojenie, na zakupowanie koni i t. p. By za-

miar budowa cerkiew rosyjsk i na to zakupiono plac okoo
zamku za [?]. Zakupiona zostaa papiernia w Jeziornie na

odbijanie biletów bankowych za 187.000 zp. By take projekt

zaoenia w Warszawie magazynów zboa i uczynienia War-
szawy miastem skadowem przynajmniej dla naszego kraju;

w tym celu zakupiono place nad Wis za sum 700.000 zp.«.

iW. Tymowski: »Ze zdania sprawy JW. Zastpcy Ministra

skarbu okazuje si, jak u nas byy marnowane pienidze. Ku-

piono Terespol wtenczas, kiedy sprzedawano dobra narodowe«.

JW. Roman Sotyk: wcz si ze zdaniem szanownego

preopinanta co do marnotrawstwa dawnego rzdu, lubo mam
nadziej, e teraz tak nie bdzie. Dziwno mi, e a dwa mi-

liony uyte na negocyowanie poyczki, kiedy obligacye udzia-

owe tak znacznie poszy w gór. Omyka moja co do zatrzy-

manych pienidzy w Prusiech pochodzia z twierdzenia JW.
Gustawa Maachowskiego, którego faszywe doniesienie o zatrzy-

maniu zota w bd wprowadzio. Jestem za przyjciem pro-

jektu. Syszaem tu czsto w^spominane zaufanie w Rzdzie;
wielkie ono jest, zapewnie, lecz najpewniejsz rkojmi jest

odpowiedzialno Ministrów, i ta mnie powoduje do wotowania

za projektem «.

JW. Klemens Witkowski: ))Z samego tytuu prawa zdawao
mi si, e ma by wprowadzona pod dyskusy cz prawa

budetowego; wprawdzie objani mnie w tym w^zgldzie JW.
Zastpca Ministra skarbu, sdzibym jednake, i stosowniej-

szym byby nastpujcy tytu: wProjekt do prawa, otwierajcego

tymczasowy kredyt Rzdowi a do zatwierdzenia budetu przez

Izby«. Monaby take doda w art. 3, e Rzd Narodowy na ra-

chunek budetu upowanionym zostaje do pobierania podatków.
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IW. Wyk: »Day si sysze gosy, e tytu prawa jest

niestosowny; monaby przyj albo zmian JW. Klemensa Wit-

kowskiego, albo te moj, nastpujc: ))Projekt do prawa, upo-

waniajcego Rzd do pobierania podatkowa, albo te JW. Bier-

nackiego nastpujc: wProjekt do prawa, upowaniajcego Rzd
Narodowy do pokrycia 67 milionowa; zdaje si, e najjaniejszy

jest tytu, projektowany przez JW. Witkowskiego. Niektórym

czonkom tej Izby nie podoba si ten wyraz: kredyt. Niema

tu nikogo, ktoby nie zrozumia, e tu kredyt nie jest poy-
czk, ale pozwoleniem pobierania podatków, których Rzd bez

uchway nie ma prawa pobiera. Niektórzy twierdz, e dosy
jest otworzy kredyt nieograniczony, lecz mylnie, bo koniecznie

potrzeba wyraenia, na co i wiele pienidzy ma by uytych.

Przez zakupienie wczesne zapasów oszczdzi si skarbowi kilka

milionów; susznie wic caoroczny fundusz na ywno zamie-

szczony jest na kredycie. Dug take powinien by na budecie

umieszczony; od roztropnoci jednak Rzdu zaley nie wypa-
ca go a po extradycyi dóbr i dokumentów. Juemy Prusa-

kom zapacili 4,500.000; naszym wic interesem jest i reszt

prdko wypaci, ebymy prdzej odebrali dobra i z nich ci-

gnli dochody. daniu JW. Tymowskiego bd si staray Ko-

misye zadosyuczyni; zwracaj tylko na to jego uwag, e
przejrzenie budetu wielkiego potrzebuje zastanowienia; nie

moe wic tak prdko by ukoczone. Co si tyczy kupna Te-

respola, byo to w celu zrobienia szaca przedmostowego«.

JW. Kaczkowski: wNie mówibym, gdybym nie widzia wielu

zda w Izbie, których dotd obliczy trudno; jedni s za utrzy-

maniem projektu, drudzy za asygnacy ogóln. Uwaajc go

jako [?], rozumiem, e tej operacyi nie moglibymy przedsi-

wzi bez ublienia przyzwoitoci od nas Narodowi nalenej,

powinno poprzedza obliczenie dawnych budetów, z których

mamy tylko piknie drukowane tabele, po szafach naszych le-

ce. O tem dotd nie pomylano, jakby i w skarbie te lata

dawn epok koczyy. Lecz ju pomimy to. W^idzimy pier-

wsz pozycy na dug publiczny. Dug publiczny jest to dug
narodowy; musiaoby go poprzedza publiczne kontraktowanie,

lecz bya to facyenda Ministra, który nas opuci i razem z swym
panem grozi nam zagad; wierzytelno ta tylko na dobrej

wierze narodowej spoczywa; drugie dwie pozycye s nietykalne
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nie tylko w skarbie, ale i w majtkach naszych; juemy kre-

dyt dla nich otworzyli. Ostatnia przypomina nader bolesne wy-
datki z lat upynionych; mieciy si tam ukryte wydatki na

policy tajn. Co do dzisiejszej policyi, tego wydatku domnie-

mywa si nie mona. Jednak te administracyjne wydatki, labo

przez nasze Komisye pomocnicze ukadane, datuj jednak z epoki

niezupenej ufnoci, z epoki Dyktatury. Pozycy t powinny
poprzedzi jakowe urzdzenia zblione do ycze naszych. Je-

dnak aby ca t operacy przyspieszy, radz zaasygnowa
kredyt ryczatowy, a odrzuci projekt obejmujcy niedo upra-

wnione artykuy «.

JW. ChomentowskI : wUtrzymywaem, e byoby szkodliwem

dzielenie kredytu na pozycye i e ogóow sum zaasygnowa
winnimy. Nie osabi to naszego kredytu, gdy nic nie wyrze-

czemy o dugu pruskim, ani bdzie na przeszkodzie do dyplo-

matycznych stosunków. W ukadaniu budetu gówny wpyw
wywieray osoby z Izby naszej, któremy nasz zaszczyciH ufno-

ci; musimy wic na ich dziaaniu polega. Budet o tyle jest

przysposobiony, e przejrzenie jego przez Komisye mao zabie-

rze czasu«.

JW. Wiszniewski: wPodany projekt z popiechem dowodzi,

e wniesienie budetu musi by rzecz draliw. Zgadzam si
z JW. Tymowskim, aby byo wyrzeczone, e Sejm dopóty si

nie zalimituje, dopóki budet rozstrzygnity nie bdzie; najle-

pszy sposób nie zatwierdzi pozycyi czwartej, a budet wkrótce

pewno wniesiony bdzie. Zreszt, jeeli mamy przyj ten pro-

jekt, zgadzam si, aby pi milionów nie byo wypacone, lecz

dla utrzymania wiary nie trzeba ich wcale umieszcza. Co si

tyczy Terespola, le broni JW. Wyk, bo jake Rosyanie

przeciw sobie mog si uzbraja? 42 miliony, poyczone w Banku,

przyszy w sztabach, wic s przebite na monet i musz by
w gotowinie; jeeli ich niema, chcielibymy wiedzie, jakie

operacy z nimi zostay przedsiwzite. Wexle zagraniczne nas

nie zaspokojcc.

JW. Marszaek: ))Ta rzecz niezupenie si czy z podanym

projektem. Waciwe miejsce dla niej bdzie przy rozbiorze

budetu, teraz za projekt jest ju dostatecznie rozwinity. Za-

myka si wic dyskusya dla Czonków, a sami Komisarze maj
zabiera gosy«.
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'. Zastpca [Ministra sprawiedliv/oci : »Nie podpada a-

dnej wtpliwoci, e kiedy po raz pierwszy przedstawia si

Narodowi prawo budetowe, naleaoby mu wykaza jego po-

trzeby i mono ich zaspokojenia. Zasad naszego Rzdu b-

dzie, eby by i najlepszy i najmniej kosztowny. Od tej zasady

i teraz Rzd wychodzi. Nie mona byo wprawdzie, dla kró-

tkoci czasu, przedstawi dokadniejszych etatów. Poczyniono

wszelkie oszczdnoci; wszelkie dodatki od r. 1822 zostay usu-

nite. Urzdnikom trzecia cz, a nawet poowa pensyi zawie-

szona w wypacie tak dalece, e niemasz w caem Królestwie

urzdnika, któryby wicej nad 12.000 do 13.000 pobiera. Moe
by, e nisi urzdnicy tak s w dochodach uszczupleni, e
tylko przekonanie o ich patryotyzmie mogo powodowa to zni-

enie pensyi. Lecz ten wzgld musia ustpi oszczdnoci.

damy od izby aktu zaufania. Odpowiedzialno ministrów

jest rkojmi mieszkaców. W syszanych dotd gosach prze-

konalimy si, e Izba dzieli nasze zdanie, i powinnimy do-

chowa wiary, spuszczajc si w jej zastosowaniu na roztro-

pno Rzdu Narodowego. Co si za tyczy procentu od po-

yczki 42 milionów, wypacony by moe bez wzgldu na za-

sady poyczki, bo Izby w kadym czasie mog waciwe osoby

pocign do odpowiedzialnoci; w pozycyach b i c nie moe
Rzd dozna adnego ograniczenia. Gdyby mona w czterech

tygodniach wyda t sum, byoby to interesem kraju j wy-

da. Nareszcie, co do pozycyi d, niech Izba zawierzy, e post-

powano ze wzgldem na oszczdno. Gdyby Izba na t po-

zycy nie otworzya kredytu, suba publiczna ustaby musiaa.

Niewaciwie kto powiedzia, e zezwolenie na ten projekt

bdzie powodem do limity Sejmu; przeciwnie, ju za jeden

miesic wydane s pensye, na dwa miesice jeszcze Rzd uzy-

ska kredyt. Gdyby przez ten czas nie uoy i nie poda pro-

jektu, nie miaby prawa adnych pobiera pochodów i caa
machinaby ustaa. Dalsze usprawiedliwienie projektu jest nie-

potrzebne. Do zaufania waszego si odwoujemy«,
JW. Wyk: wSam tytu teraniejszy projektu naprowadza

na wniosek, e musi by budet zatwierdzony«.

JW. Jelski, Zastpca Ministra skarbu: ))My jestemy w uy-
waniu dochodów z dóbr i kapitaów pruskich, w Królestwie

bdcych; idzie tylko o extradycy dokumentów i przepisanie



— 431 -

hipoteczne tytuu wasnoci. Wasnoci prywatne dlatego za-

trzynaane, e powiedziano, i s rzdowemi, jest jednak nadzieja,

e te utrudnienia cofnionemi zostan. Co si tyczy pozycyi c?,

musz zwróci uwag Izby, e ona obejmuje nietylko pensye

urzdników, ale nadto koszta na utrzymanie wszelkich insty-

tutów publicznych((.

JW. i^larszaek: )>Gdy ju nikt gosu zabra nie chce, dys-

kusya si zamyka, przystpimy do gosowania. Kwestya jest

prosta; nie mona na szczegóy, tylko na ogó wotowa
;
jee-

liby spad projekt, to powróci do Komisyi«.

JW. Swidziski: wTakie wotowanie nie doprowadzi do a-
dnego rezultatu; jeeli spadnie, Komisye nie bd objanione,

jakie byy powody jego upadku. Trzeba tu poda kwesty,

czy ryczatowo, czy specyalnie ma by kredyt otworzony«.

JW. Deskur : »Nie mona przypuci, aby projekt tak wa-

ny mia upa, lecz prosimy koniecznie o t kwestya.

JW. Ilarszalek: ))To si rozstrzygnie przez powstanie i sie-

dzenie«. Na danie jednak wielu Czonków zwykem kresko-

waniem rozstrzygnito t kwesty, a na asesorów do zapisy-

wania gosów JW. Marszaek wezwa JJWW. eleskiego,
F.'a Itza, Plicht i Niesioowskiego.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor Slaski,

aff. Jan hr. Ledóchowski, aff. Ferdynand Walewski, aff. Józef Gostkowski,

aff. Jan Szymczykiewicz, aff.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski, aff. Wadysaw Sotyk, aff.

Franciszek Jaboski, aff. Jan Olrych Szaniecki aff.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Cypiyan

Baczyski. »Ju rano objawiem moje zdanie«, neg. Józef ir. Ledóchowski,

neg. Franciszek Sotyk, aff. Andrzej Deskur, neg. Roman Soltyk, aff.

Konstanty Swidziski, aff.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. »Z powody ty-

lekroó wyjanionych przyczyn, neg. Jan Pusztynika, neg. Ignacy eleski,
aff. Jan Posturzyski, aff. Jan Gratkowski, aff.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Jan Nep

.

Gliszczyski, neg. Marcin Radoski, aff. Stanisaw Kaczkowski, neg.

Rafa Pstrokoski, aff. Kazimierz Bartochowski, neg. Alojzy Biernacki, aff.

Wadysaw hr. Ostrowski, aff.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz, aff. Sebastyan Szymoski,
neg. Antoni Jaksiewicz, neg. Stanisaw Miczyski, aff. Józef Ziemicki,

neg. Ksawery Biedrz3'cki, aff.
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Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz, aff. Ksawery hr. Niesioowski, aff. Ignacy Bielski, neg. Alojzy

hr. Poletyo, neg. Józef wirski, aff. Józef Rozenwerth, neg.

Deputowani: JJWW. Pawe Cieszkowski, neg. Wojciech W-
gleski, neg. Andrzej Mazurkiewicz, neg.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski, aff.

Wincenty Chemicki, aff.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski, neg. Kajetan Kozow-
ski, aff. Klemens Witkowski, aff.

W^ojewództwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski, aff. Konstanty Jezierski, aff. Jan Rostworowski,

aff. Szczepan winiarski, neg. Stanisaw hr. Jezierski, aff. Antoni Plichta, aff.

Ignacy Starzyski, aff. Adam uszczewski, aff. Franciszek Trzciski, aff.

Augustyn Subicki, aff. Józef Modliski aff.

Deputowani: JJWW. Jakób Piotrowski, aff. Jozef Brinken, aff.

Micha Piotrowski, neg. Walenty Zwierkowski, aff. Franciszek Woowski, aff.

Ksawery Czarnocki, aff. Wojciech Chodecki, neg, Antoni Zawadzki, neg.

Walenty wan, neg. Wincenty Waszkiewicz, aff.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski, neg. Wad. Zawadzki, neg. Ignacy Wyk, aff. Teodor Ja-

sieski aff.

Deputowani: JW. Fra, Obniski, aff. Feliks Gumowski, neg.

Kaliks Mierzejewski aff.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski, aff. Józef hr. Starzeski, aff. Jan Augustowski, neg. Fra.

Ciszek Kisielnicki, neg. Wincenty Gawroski, [nieob.] Jan Floryanowicz,

[nieob.].

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz, neg. Antoni Kru-

szecki, neg. Józef Wiszniewski, neg.

Po obliczeniu gosów okazao si 51 affirrnative t. j. z a

szczegóowym kredytem, a31 negative — za ryczatowym.
))Bdziemy wic kreskowa za przyjciem lub odrzu-

ceniem projektu«.
Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski, aff, Jan hr. Ledóchowski, aff. Ferdynand Walewski, aff. Józef Gost-

kowski, aff. Jan Szymczykiewicz, aff."

Deputowani: JJWW, Jan Mozalski, aff. Wadysaw Sotyk, aff.

Fra. Jaboski, aff. Jan Olrych Szaniecki, aff.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski, aff. Józef hr. Ledóchowski, aff. Franciszek Sotyk, aff.

Andrzej Deskur: »Poniewa nie szo o odrzucenie projektu, ale eby dzi

przeszed, gdy mój odrzucony*, aff. Roman Sotyk, aff. Konstanty Swi-

dziski, aff.

Deputowani: Franciszek Chomentowski. »Nie uznawszy zasady,

nie mog uzna i rzeczya, neg. Jan Pusztynika, aff. Ignacy eleski, aff.

Ludwik empicki, aff. Jan Posturzyski, aff. Jan Gratkowski, aff.
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Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Jan Nep. Glisz-

czyski, neg. Marcin Radoski, aff. Rafa Pstrokoski, aff. Kazimierz Bar-

tochowski, aff. Alojzy Biernacki, aff. Wadysaw hr. Ostrowski, aff.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz, aff. Sebastyan Szymoski, aff.

Antoni Jaksiewicz, aff. Stanisaw Miczyski, aff. Józef Ziemicki, neg.

Ksawery Biedrzycki, aff.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-
rozewicz, aff. Ksawery hr. Niesioowski, aff. Ignacy Bielski. »Byem prze-

ciw zasadzie, lecz nie mog si sprzeciwia otwarciu kredytu«, aff. Alojzy

hr. Poletyo, aff. Józef Swirski, aff. Józef Roenwerth, aff.

Deputowani: JJWW. Pawe Cieszkowski, aff. Wojciech Wgleskie
aff. Andrzej Mazurkiewicz. »Z warunkiem, eby pierwsze moje gosowanie
przeciw zasadzie umieszczono w protokóle, aff.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski, aff.

Wincenty Chemicki, aff.

Deputowani: JJWW. Kajetan Kozowski, aff. Klemens Witkow-
ski, aff.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Aleks. Szy-

manowski, aff. Konstanty Jezierski, aff. Jan Rostworowski, aff. Szczepan

winiarski, neg. Stan. hr. Jezierski, aff. Antoni Plichta, aff. Ignacy Sta-

rzyski, aff. Adam uszczewski, aff. B^ranciszek Trzciski, aff. Augustyn Su-
bicki, aff. Józef Modliski, aff.

Deputowani JJWW. Jakób Piotrowski, aff. Józef Brinken, aff.

Micha Piotrowski, aff. Walenty Zwierkowski, aff. Fra. Woowski, aff. Ksa-

wery Czarnocki, aff. Wojciech Chodecki, aff. Antoni Zawadzki, neg. Win-
centy Waszkiewicz, aff.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Fehks Mar-

kowski, aff. Wadysaw Zawadzki, aff. Ignacy Wyk, aff. Teodor Ja-

sieski, aff.

Deputowani: JJWW. Fra. Obniski, aff. Feliks Gumowski, neg.

Kalikst Mierzejewski, aff.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Antoni

Bykowski, aff. Józef hr. Starzóski, aff. Jan Augustowski, neg.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz, neg. Antoni Kru-

szewski, neg. Józef Wiszniewski, neg.

JIW. F^arszaek: ))Po obliczeniu gosów okazao si, e pro-

jekt zosta przyjty 68 gosami przeciw 10 ^).

1) Odnona uchwaa sejmowa brzmi: »Nim przedstawiony Sejmowi
Królestwa Polskiego wraz ze sprawozdaniem projekt do Budetu ogólnego

kraju na rok 1831 i specyalne dla wadz etaty uzyskaj Izb Sejmowych
potwierdzenie, te Izby na przedstawienie Rady Najwyszej Narodowej
i przeoenie Ministrów uchwalaj, co nastpuje:

Dyaryusz. 28
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Mam tu jeszcze Izbie zakomunikowa dwie odezwy. Kolega

nasz Lubowidzki donosi mi, e, lubo uwolniony z pod aresztu,

woli jednak czeka zupenego przez sd uniewinnienia, nim

przyjdzie zaj miejsce w naszem gronie^); druga iest od Rzdu
Narodowego nastpujcej osnowy :

Artyku 1. Rzd Narodowy upowaniony zostaje tymczasowie do

otworzenia waciwym Komisyom Rzdowym kredytu na wydatki nast-

pujce:
a) na dug publiczny Zp. 7,784.1)00

b) dla Komisyi Rzdowej Wojny » 22,000.000

c) na ywno i potrzeby Wojska » 30,000.000

d) na wszelkie inne wydatki admi-

nistracyjne zwyczajne i nadzwy-

czajne: jedna czwarta cz
summy, budetem proponowa-

nej, to jest » 7,439.873 gr. 13

Ogóem Zp. 67,223.873 gr. 13

Artyku 2. Kredytem tym Rzd Narodowy zarzdza bdzie, ju
dla zadouczynienia zaszym zobowizaniom, ju ku zaopatrzeniu potrzeb

Wojska, ju nakoniec stosownie do pokrycia wydatków etatowych bude-
tem. Izbom przedstawionym, projektowanych.

Artyku 3. Dla zaspokojenia tych wydatków, Rzd Narodowy upo-

wanionym jest urzdzi pobór podatków, na zasadzie ustaw, dotd obo-

wizujcych, i uy wszelkich kapitaów, bdcych w posiadaniu Skarbu,

a to na osnowie wyej powoanego budetu.

Artyku Wykonanie niniejszej uchway Rzdowi Narodowemu
poleca si«.

W Warszawie dnia 3 lutego 1831 r. [P. W.].

1) List ten, zachowany w allegatach, brzmi:

»Janie Wielmony Marszaku Izby Poselskiej ! Korzystajc z powró-

conej mi w dniu wczorajszym wolnoci, popieszam zoy JW. Marsza-

kowi moje najpowinniejsze podzikowanie równie jak tym kolegom, którzy

na posiedzeniu z dnia dziewitnastego b. m, za mn nieobecnym ujmowa
si raczyli, — którzy w pokrzywdzeniu jednego uwaali ublienie wszyst-

kim. Wdziczno tym szanownym mom na zawsze zachowam. Sdz
take moim obowizkiem donie: 1) e nigdy przyaresztowania mnie nie

daem, i owszem, uwaaem je za niesprawiedliwe i arbitralne, a co naj-

wicej, ubliajce prerogatywom Izby, do której mam honor nalee. Od-

wouj si do JW. Czarnockiego, Sekretarza Izby, z którym, jako z zastpc
Dyrektora Jener, Pohc^i, nader yw w tym przedmiocie, zaraz po do-

daniu mi obserwacyi, miaem rozmow; lecz ten zoy si nieograniczon

wadz Dyktatora; 2) e zaraz po zebraniu si Sejmu napisaem, jak JW.
Marszakowi wiadomo, stosown reklamacy, lecz list mój, jako od are-

sztowanego, nim przeby formalnoci, przez Jeneraa Gubernatora wska-
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))Rzd Narodowy do JW. Wadysawa lir. Ostrowskiego,

Marszaka Izby Poselskiej.

Gdy organa Rzdu, na posiedzeniach Izby Poselskiej

z prawa przytomne, s w obowizku, jako blisze róda wia-

domoci szczegóów administracyi krajowej, dawa stosowne

wyjanienia i uwagi przy dyskusyi projektów do praw, czegoby

przy wprowadzeniu projektów z inicyatywy Izby nie byli

w stanie skutecznie i z poytkiem dla obrad dopeni, nie

majc o nich poprzedniej wiadomoci, przeto Rzd ma honor

wezwa JW. Marszaka Izby Poselskiej, aeby projekta, z ini-

cyatywy jej wnosi si majce, przed odesaniem onych do

respective Komisyów sejmowych. Rzdowi komunikowa ra-

czy i aeby mówcy Rzdu do dyskusyi w pomienionych Ko-

misyach przywoanymi byli celem postawienia ich w monoci
bd popierania w Izbie wniosku, bd wyjanienia przyczyn

niedogodnoci, jakieby w razie przyjcia onego w wykonaniu
okaza si mogy.— Prezydujcy, (podpisano:) A dam ks. Czar-
toryski. Sekretarz Jny Rzdu, (podpisano:) Plichta«.

Ze inicyatywa po wikszej czci zostaje w Komisyach,

wzywam je przeto, aby na kilka godzin wprzód zawiadamiay
Rzd, jakie projekta i w której Komisyi bd dyskutowane.

Dla uatwienia czynnoci Komisyom doda si kadej pisarz,

któryby treciowy protokó ich czynnoci utrzymywa i akta

w porzdku zachowywaa.

JW. Jasieski : wRozumiem, e suszne jest wezwanie czonka
Rzdu do narady, lecz nie przestaj na przesyaniu Rzdowi
projektu«.

JW. Biernacki: » Wczoraj wszystkie Komisye zgodziy si

zane, doszed rk Marszaka ju po zapadej bolesnej dla mnie decyzyi

Izby; 3) e Sd Kryminalny decyzy swoj, na dniu 26 b. m. zapad,
Vv'yrzek, e lubo adna kara spotka mnie nie moe, ze wzgldu jednak,

e mog by do indagacyi potrzebny, oddaie mnie pod dozór policyi. Nie

wchodzc w rozbiór tej nieprawnej i sprzecznej z sob decyzyi, spodzie-

wam si wkrótce zoy Izbie Poselskiej stanowczy wyrok, zupenie mnie

oczyszczajcy — którego, po przekonaniu, i nic prawu przeciwnego nie po-

peniem, spodziewa si mam prawo, a bez którego do zabrania miejsca

w Izbie Poselskiej po wydanej przez ni wzgldem mnie decyzyi nie sdz
si upowanionym. cz wyrazy najgbszego uszanowania. Janie Wiel-

monego Marszaka najniszy suga Lub o wid z ki, Dep. Cyrk, I M. Warsz.
SI styczn. 1831 «. [P. W.]

28*
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eby Rzd zawiadamia o projektach, przedstawionych Korni-

syom, aby móg czy to pimienne da objanienia, czy te de-

legowa do tego osoby«.

JW. Woowski: wLubo bya o tem mowa, lepiej bdzie za-

prosi tylko czonków Rzdu, bo i Komisarze na sessye przy-

chodz nieprzygotowani, wyjwszy czonka referenta«.

JW. Marszaek: »Solwuj sessy do czwartku na godzin
10 zrana, aby Komisye miay czas wygotowa projekta«.

Wadysaw Ostrowski, Marszaek.

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 3 Lutego
1831 roku.

Sekretarz odczyta list obecnoci. Obecnymi byli na-

stpujcy:

ZWojewództwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski. Jan Hr. Ledóchowski. Micha Walewski. Józef Gostkowski. Andrzej

Walchnowski.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Jan

Olrych Szaniecki.

Z Woj ewó dz twa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski. Józef Hr. Ledóchowski. Antoni Suchodolski. Franciszek

Sotyk. Roman Sotyk. Konstanty Swidziski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika.

Ludwik erapicki. Jan Posturzyski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Marcin Ra-
doski. Stanisaw Kaczkowski. Rafa Pstrokoski. Kazimierz Bartochowski.

Kantorbery Tymowski. Wadysaw hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Sebastyan Szymoski. Antoni

Jaksiewicz. Józef Ziemicki. Ksawery Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Ignacy Bielski. Alojzy hr. Poletyo.

Józef Swirski. Józef Rozenwerth.

Deputowani: JJWW. Pawe Cieszkowski. Wojciech Wgleski.
Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Wincenty Chemicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.
Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Stanisaw
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hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franciszek Dbrowski. Ignacy

Starzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczycki. Augustyn Subicki.

Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woowski,
Ksawery Czarnocki. Augustyn Morzkowski. Wojciech Chodecki. Antoni

wan. Wincenty Waszkiewicz.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

MarkoY/ski. Wadysaw Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef hr. Maachowski.

Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Feliks Gumowski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. Józef

hr. Starzeski. Jan Augustowski. Fra. Kisielnicki. Wincenty Gawroski.

Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wis?;niewski.

JW. !V!arszaek: wPrzewietna Izbo Poselska ! Zabieram gos
w materyi porzdkowej. Odczytanie listy czonków Izby Posel-

skiej dostatecznie nas przekonao, jak wielu z nich korzystao

z udzielonego pozwolenia oddalenia si z Warszawy, lecz je-

szcze prawie drugie tyle jest takich, którzy odjecha pragn
lub musz. Przyj[] wic moe do tego, i nie bdziemy mieli

prawnego kompletu, i j. 65, do stanowienia uchwa. Rzucioby

to na nas pozór o[styg]oci o dobro publiczne i cignoby
od komitentów naszych, t. j. od Narodu, suszn nagan. Ta

obawa skania mnie do przedstawienia wam, szanowni koledzy,

raz jeszcze wniosku zalimitowania Sejmu, a chociaby to na-

wet póniej nastpi miao, wybierzmy z pomidzy siebie te-

raz, póki jeszcze w komplecie jestemy, Deputacy, któraby

miaa moc zastpowania Sejmu, w razie, gdyby nasz komplet

by za may, lub gdybymy si zalimitowali. Potrzeba takowej

Deputacyi okazuje si i ze zmniejszonej liczby Izby Senator-

skiej, która zaledwo w komplecie przepisanym zebra si moe.
Dusze w tej chwili obradowanie Sejmu nie zdaje mi si ani ,

naglce, ani konieczne. Ogosilimy manifest, objawilimy cele

rewolucyi, obralimy Wodza, ustanowilimy Rzd, otworzylimy

kredyt na fundusze sprawie narodowej potrzebne : có wic
nam do [u]czynienia pozostaje? Obradowanie tylko nad mniej

wanymi projektami, których si liczba codziennie mnoy,
a które podzieli mona: na mogce by odesane do Rzdu,
do Naczelnego Wodza, do Ministrów; na mogce by odoone
lub oddane pod rozstrzygnienie Deputacyi Sejmowej. Zdaje mi
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si wic, i projekt do limity powinienby by spiesznie przez

Komisye skrelony i do Izby wniesiony. Gównymi Deputacyi

tej obowizkami zdaje si, e bdzie: 1) rozbiór szczegóowy

budetu dla dokadnego przedstawienia go Sejmowi; 2) wygo-

towanie projektów do praw potrzebnych, jako to: zwoania no-

wego Sejmu, którego czonkowie mieliby przez powiaty i gminy

udzielone penomocnictw^o nieograniczone; regulamin wewn-
trzny dla Izby Poselskiej; przejrzenie konstytucyi i zastosowa-

nie do czasowych potrzeb i okolicznoci i t. d. 3) umocowanie

Rzdu Narodowego w razie koniecznoci nieodzownej do od-

stpienia od przepisów prawa; 4) zwoanie zalimitowanego

Sejmu. Te myli, których wykonanie zdawao mi si naglce,

sdziem za obowizek odda pod rozwag wasz, szanowni

Reprezentanci Narodu, ebycie Komisye do wygotowania [sto-

sownego] projektu zawezwaliw.

JW. Jasieski: ))W poparciu zdania JW. Marszaka mam
honor oznajmi, e Komisye tak drobnymi i mao znaczcemi

projektami s zarzucone, e, gdybymy je odrzucali, obwinia-

noby nas o niech. Z tego wic powodu jestem za limit

Sejmu i za mianowaniem Deputacyi Sejmowej; jednake, po-

dug mego zdania, budet powinien by jak najprdzej przez

Komisye roztrzsany i przed limit Sejmu do Izby wniesiony«.

JW. Marszaek: ^Suszny jest wniosek JW. Jasieskiego,

lecz budet nie moe by tak nagle Izbie przedstawiony; przej-

rzenie jednej pozycyi par dni czasu zabra moe Komisyom;

rozbiór jego w Izbie równie wolno postpowa musi. Jestem

wic zdania, eby Sejm si zalimitowa, a Deputacya, przez

niego wyznaczona, eby takowy przygotowaa«.

JW. Jasieski: wKomisya kada skada si z 5 czonków
Izby Poselskiej, z o zastpców, a nadto z 3 Senatorów, razem

z 11 osób. Rozdzieliwszy wic midzy czonków prac, w prze-

cigu tygodnia budet mógby by przejrzany; monaby wic
zawiesi na tydzie sessy, aby Komisye miay czas do tej

pracy «.

JW. Swirski: »Zdaje si, e Izba dotd dziaaa zawsze

w konsekwencyi i na pewnych zasadach. JW. Marszaek owiad-

cza nam, e dla potrzeb indywidualnych Sejm limitowa wy-

pada, bo Izba moe si nie znale w komplecie, i radzi, aby

tym kocem wybra Deputacy z wadz prawodawcz. Depu-
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tacya jest dobra w pocztku rewolucyjnym, bo wtenczas nad-

k\ zwyczajnych trzeba uy rodków. Gdy na zasadzie konsty-

tucyi postpujemy, nie wiem, na jakiej zasadzie mogaby by
ta Deputacya. Konstytucya nie przewidziaa przypadku, eby
na kilkunastu Czonków ciao prawodawcze penomocnictwo
swoje zlewao. W projekcie JW. Marszaka przewidziane jest,

e trzeba bdzie przyj w pomoc Rzdowi, lecz to jest wa-
nie powód, dla którego Izba ani si rozwiza, ani limitowa

moe dlatego jedynie, e praw swoich nikomu ustpowa nie

jest mocn«.
JW. A^arszaek : »Wanie przy dyskusyi uchway o usta-

nowieniu Rzdu, która zatwierdzia konstytucy, ostatnie dwa
artykuy dlategomy opucili, e dosy bdzie czasu o Deputa-

cyi Sejmowej przed limit pomyle«.
JW. Swirski : wArtykuy opuszczone, gdyby byy oddane

pod wotowanie, zapewneby upadycc

JW. Ledóchowski : ^Zgadzam si zupenie z koleg Swir-

skim. Rzd jest nowo obrany; nie wiemy jeszcze, jaki bdzie
jego kolor. Dotd przez aden krok stanowczy nie pokaza nam
swego denia; nie mona wic teraz rozcza si i zostawia

go sobie samemu. Ten dyrektoryat, jakkolwiek otoczony naszem
zaufaniem, musi mie nad sob Izb prawodawcz. Deputacya
nie jest upowaniona przez adne prawo, a nie dlategomy
zawiesili art. 12 i 13 uchway o Rzdzie, aby je póniej przy-

j, lecz aby si zastanowi, czy ma by Sejm, czy Deputacya.

Prosimy o Sejm«.

JW. Tymowski : »Zupenie dziel zdanie kolegi Swirskiego

przeciwko Deputacyi Sejmowej i kolegi Ledóchowskiego prze-

ciw limicie Sejmu, a to dla dwóch przyczyn: naprzód, e z tego

powodu ustanowiUmy kredyt, i budet wkrótce mia by
Izbie przedstawiony; powtóre dlatego, e kredyt ten z kocem
marca si koczy, a zalimitowawszy Sejm, nie wiadomo, kie-

dybymy do rozbioru budetu przyszli. Wreszcie, skoro kom-
plet jest z 65, mona atwo dogodzi i troskliwoci o dobro
publiczne, i indywidualnym potrzebom — przez kolejne udzie-

lanie urlopów((.

JW. Rom. Sotyk: »Jakkolwiek czuj, i zdanie JW. Mar-
szaka tutaj ma wielk wag, musz jednak sprzeciwi si
jego wnioskowi. Ju wszyscy, przedemn mówicy, wyjanili
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powody, dla których Sejm limitowanym by nie moe; ja mam
doda jeszcze najgówniejszy. W tak draliwych okolicznociach,

gdzie od jednego dnia czasem los Narodu zaley, Sejm roz-

jeda si nie moe. Z przeszej limity mamy dowód, jak tru-

dno go na powrót zebra; z tego wypywa, i jestem przeciwko

Deputacyi. Prawo oznacza komplet w poowie Czonków wi-
cej jeden, monaby go nawet zmniejszy w razie potrzebya.

JW. Szaniecki: »Sejm nada sobie atrybucye wypowiadania

wojny, ratyfikowania traktatów, zmieniania osób Rzdu. Oto

trzy wane powody, nie dopuszczajce limity Sejmu. Przy-

pumy, e Rosya zechce si trzyma zasady nieinterwencyi;

czyli od nas nie bdzie zalee wypowiedzenie wojny, rozkaz

wkroczenia w jej granice? Przypumy, e nieprzyjaciel pod-

stpi pod stolic; mamy si wtenczas zwoywa? Albo na

waach, albo tu, powinni nas zasta nieprzyjaciele, a nie w do-

mowem zaciszu ! Std niech nas wysya na Sybir ! Wszystko

trzeba przypuci ! Wszak mamy dowód z limity 1792 r. Gdyby
nie ona, dzi Naród byby w caoci, król byby mia si o co

oprze, nie byoby sejmu grodzieskiego, ani rozbioru kraju.

Jeeli Sejm nie moe by limitowany, nie ma te prawa wy-

znacza Deputacyi. Naród nas wybra, ale nam nie wolno wy-

biera zastpców. Izba tu egzystuje, inne ma tu znaczenie ze-

brana w komplecie, majc na czele Marszaka, a inne — omiu
czonków Deputacyi Sejmowej w jakim salonie którego czonka
Rzdu Narodowego. Podobne deputacye maj miejsce w kon-

stytucyi kortezów, ale nasz mandat jest stosowny do naszej

konstytucyi — przeama go nie moemy — wszyscy wic,

albo aden «.

IW. Wyk: ))Zaledwo dwa tygodnie upywa, jakemy si
tu zebrali, a v/idz, e juemy zmczeni. Ju chcemy ust-

powa, kiedy jeszcze moemy by potrzebni. Nie zgadzam si
z JW. Marszakiem, eby powierzy Deputacyi Sejmowej rozbiór

budetu
; na to jest ju wybrana Komisya skarbowa. Gdyby

wikszo Izby uwaaa, e nie mamy do wanych projektów,

monaby Sejm zalimitowa na czas oznaczony, a JW. Marszaek
czuwaby nad tem, eby komplet Izby nie oddala si z War-
szawy. Jeden z Czonków wniós, eby zmniejszy komplet

Izby, lecz tego nie dozwala konstylucya. Nim jednak przyst-

pimy do roztrzsania budetu, moglibymy zaatwi inne wi-
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kszej wag"! przodmioly. Sessya za mogaby by na tydzie

zasolwowan, aby przez ten czas Konaisye zajy si rozbiorem

budetu i przygotowaniem innych projektowa.

IW. l^^arszaek: »Nie chodzi mi tu o tytu Czonków, któ-

rych zostawimy w nieobecnoci Sejmu; czy nazwiemy ich De-

pulacy, czy Komisy, — wszystko to jedno; myl tylko moj
byo, eby pozostali Czonkowie zajli si przejrzeniem budetu,

uoeniem projektów do praw koniecznie potrzebnych i zwoa-
niem sejmików dla uzupenienia Izby«.

iW. uszczewski: »Zgadzam si we wszystkiem z poprze-

dnimi gosami ; mam tylko doda jeszcze w odpowiedzi JW.
Marszakowi, e, gdyby Sejm by limitowany, i czynnoci Ko-

misyi zawieszone byby musiay, bo te o tyle istniej, o ile

Sejm trwa. Zdaniem wic mojem, monaby odroczy sessy na

czas ograniczony, ale nie limitowa«.

JW. Chomentowski : wJu poprzednie gosy dostatecznie

wyjaniy, e iimita Sejmu nie odpowiada okolicznociom obe-

cnym; dodam tu jeszcze jeden powód, nie mniejszej moe go-

dzien uwagi. Jeeli dzi podany projekt do prawa, i ten upra-

womocnionym zostanie, czy Naród bdzie móg wykona
przysig Deputacyi Sejmowej, w zastpstwie Sejmu zostawionej?

Obawa JW. Marszaka w^zgldem braku Czonków usunie si,

skoro nikomu urlop wydawany nie bdzie, gdy w Warszawde

80 tylko Czonków zostanie. Konieczn jest rzecz, eby Ko-

misya skarbowa od dzi dnia zaja si rozbiorem budetu.

Czonkowie jej nawet uwolnieni by mog od obecnoci na

sessyach: tym sposobem zostanie Czonków 75, dziesiciu wic
bdzie do zapeniania nieprzytomnych z powodu saboci lub

nieprzewidzianych wypadków. Jeeli projekt mój, przed kilk

dniami podany do laski, zostanie przez Izb ]^.rzyjty, mnie-

mam, e zadosy czyni potrzebom wielu czonków Izbyc^.

JW. Swidzióski: ))Caa dyskusya jest niewczesna; nie widz
bowiem, aby Marszakowi suyo inne prawo, ni wszystkim

czonkom tej Izby. Projekta winny by czynione na pimie,

oddawane do laski, rozbierane w Komisyach, a w kocu do-

piero roztrzsane w Izbie, i dlatego jeszcze powinnimy si

wstrzyma z nasz w tym wzgldzie decyzy, gdy przyjcie

dzi wnie si majcego prawa bardzo moe na ni wypywa.
Ja równie przeciwny jestem limicie Sejmu, ale z innego zu-
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penie wzgldu; dzisiejsze prawo wyrzeka, e wybór dynastyi

od nowego Sejmu bdzie zalee; my, rozproszeni, nie bdziemy
mogli wiedzie o chwili, kiedy ta potrzeba zajdzie. Wprzód
jeszcze trzeba bdzie zmieni konstytucy, i do tego nie mamy
prawa. Zwoanie nowego Sejmu jest koniecznie potrzebnem,

bo my jesteioy Sejmem konstytucyjnym, nie konstytuujcym^

i to wanie odejmuje nam mono dziaania przeciw konsty-

tucyi. Zmienilimy artykuy, które wymaza konieczna naka-

zywaa potrzeba, do reszty nie mamy prawa. Caa wic ta

kwestya odesana by ma do Komisyi, tam roztrzsana i pod

rozwag Izby podana. Zby za mimo naszej woli Sejm si nie

rozszed, powinnimy spieszne przedsiwzi kroki ; dlatego

prosz JW. Marszaka, aby nie udziela w znacznej liczbie

urlopów; Izba za powinnaby wyrzec, e oddalajcy si bez

pozwolenia Reprezentant za odpadego bdzie uwaany«.
JW. Marszaek: »Wniosek JW. Swidziskiego jest zupenie

zgodny z prawem. Nie spodziewaem si, eby moje sowa
tyle wywoay gosów; chciaem tylko w zwyczajnem zagajeniu

wskaza potrzeb limity; nikt jednak z dotd mówicych nie

wpad na myl, e od przepisanej formy prawa odstpuj. Za-

mykam wic dyskusy i wniosek mój na waciw zwróc
drog«.

JW. ^orozewicz: »Izba polecia mi, jako Sekretarzowi ze-

szego Sejmu, zaj si wydrukowaniem z Sejmu czerwcowego

protokóu. Za przeszego rzdu — cenzura, za obecnego — brak

funduszów, nie dopuciy dotd uskutecznienia tego. Teraz

Izba owiadczya, e sama koszta pokryje. Mam honor wic
owiadczy Izbie, e druk 500 egzemplarzy kosztowa bdzie
3225 zp. Izba za skada si okoo ze 100 czonków, kady
wic zechce zoy 32 zp. dostanie za to 4 egzemplarze, reszta

za oddana w komis ksigarzowi moe by sprzedawana na

cel jaki szlachetny. Dlatego tu mówi o kosztach druku, e
ksigarz, niepewny pokupu, nie zechce tego dziea bez forszusu

drukowa«.

JW. Zwierkowski, jako referent Komisyi skarb owej:
))Komisya skarbowa roztrzsaa podanie JW. Ziemickiego, aby

przywróci znaki wojskowe, za Ks. Warszawskiego uywane,
1 projektuje odesanie tego przedstawienia do Naczelnego W^o-

dza«. — Izba zgadza si na to.
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»Komisya skarbowa, rozbierajc przedstawienie JW. Ho-

rodyskiego, dowódcy zotej chorgwi, z podpisem czonka Izby

Chrzanowskiego, ma zaszczyt przedstawi Izbie Poselskiej zda-

nie swoje. danie nastpio o skadk od Reprezentantów;

przeto skadka, jako od partykularnych osób zadana, nie moe
by wzbronion, i podajcemu czonkowi Izby winno by ni-

niejsze podanie zwrócone celem zrobienia stosownego uytku,

o ile chci i monoci szczególnych czonków Izby dozwol;
sama za Izba nie moe wprost delegowa Czonka z swego
grona, któryby si tym przedmiotem z jej polecenia zajmowaa.

JW. Rostworowski, jako drugi referent Komisyi
skarbowej: wPodane zostay przez JW. Wyszyskiego dwa
wnioski: jeden, wzgldem formowania korpusu rezerwowego;

a drugi, wzgldem dokompletowania gwardyi ruchomej. Mam
honor przedstawi Izbie opini Komisyi skarbowej:

Co do projektu 1. Komisya skarbowa, majc sobie przed-

stawiony projekt do umundurowania jednego jedca i dwóch
piechotnych z 100 dymów, oraz aby takowym obmylona bya
pienina gaa, na pó roku starczy majca, zwraca uwag
szanownego czonka Izby Poselskiej, i to ju dopenionem zo-

stao, a przy tych dzi czynionych ofiarach pieninych i fura-

ach, projektowane zbrojenie zbyt byoby uciliwem.
Co do 2. Komisya skarbowa, uznajc gorliwo szano-

wnego czonka Izby Poselskiej, podajcego projekt niniejszy,

zwraca uwag jego, i pewnie Wódz Naczelny niezwocznie

uyje ca si zbrojn Narodow, skoro to uzna by potrzebnema.

JW. Marszaek: »Czy Izba zgadza si na wniosek Komisyi

wzgldem tych dwóch projektów ?«

Gosy: » Zgoda! zgoda !«

JW. lV!arszalek: wZoone wic bd w aktach<(.

JW. Swirski, trzeci referent Komisyi skarbowej:
))Przewietna Izbo Poselska! Przedmiot, jaki ufno Komisyi

powierzya mi, abym wiatu waszemu pod sd przedstawi,

aczkolwiek na pierwszy rzut oka nie zdaje si tak wanym,
jakim jest w istocie, przecie, po gruntownem zastanowieniu

si, wzbudza to przekonanie, i caa masa wiata waszego

jest potrzebn, iby ten wze gordyjski rozwika: sprawiedli-

woci, bezstronnoci i wzgldnoci na poprzednie zobowi-
zanie towarzyskie.
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Gównemi przyczynami wypadków 29 listopada byy gwaty,

wyrzdzane od iat 60 samoistnieniu narodowemu, targnienie

si na prawa nadane i zobowizania, traktatanni zarczone;

zgroza, jak kade cnotliwe serce przejte byo przeciwko sy-

stematycznemu wynoszeniu sualstwa, przekupstwa, przenie-

wierstwa, zdradzieckiego podstpu nad pracowito i moral-

no. Tak, szanowni Reprezentanci, te byy przyczyny naszej

rewolucyi; bya ona przeto rewolucy prawoci i moralnoci;

tak j zrozumia cay Naród i oczekuje po was, aebycie jego

yczenie spenili.

Lecz, niestety, nie wszyscy z tych, którzy w pocztkacti

rewolucyi stanli u jej steru, pojli wspaniao jej celów, a czo-

gajc si po ubitej ciece wiernego poddastwa, i kroku je-

dnego wedle potrzeb, z tej rewolucyi wynikajcych, uczyni

nie powayli si, a jeeli, popchnici koniecznoci, musieli roz-

wija rodki popierajce rewolucy, te czynnoci ich w takich

przedmiotach nacechowane byy lekcewaeniem rzeczy, a std
niestosownie do potrzeby obranemi i wykonanemi zostaway.

Jednym takich wypadków skutkiem jest pomnoenie woj-

ska narodowego, dla utrzymania rewolucyi potrzebnego.

Naczelnik ówczesny siy zbrojnej, popchnity konieczno-

ci i odpowiadajc pozornie potrzebie rewolucyi, zadawszy
od kraju ludzi do utworzenia trzecich i czwartych batalionów

piechoty i trzecich dywizyonów jazdy dawnego wojska — gdy

takie powikszenie okazao niedostateczno rodków w poró-

wnaniu z potg obraonego nieprzyjaciela — dozwoli na two-

rzenie si nowych puków tak jazdy, jako i piechoty, i takowe

powierzy regimentarzom z wolnoci urzdzania, jak si b-
dzie zdawa, nie rzuciwszy adnych zasad w mianowaniu ofi-

cerów, mao si troszczc o to, czy regimentarze, zmuszani do

nadania form wojskowych nowo tworzcym si korpusom, b-
dc w koniecznoci obsadzi wszystkie stopnie w pukach nowo
tworzcych si, bd mieli wzgld na stopniowanie starsze-

stwa, które to stopniowanie niezaprzeczenie jest podstaw sub-

ordynacyi i porzdku wojskowego. Odczy on tym sposobem

wojsko dawne od nowego, a nadto rzuci nasiona niemonoci
poczenia w jedno tych si narodowwch bez szkodliwego wpywu
na moralno obydwóch. Postpowanie takie wykrywa tenden-

cyc systematyczn w duchu kontrrewolucyjnym, albowiem zwró-
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ceni w poddastwo potnemu carowi Polacy, samo wojsko

staoby si niepotrzebnem. Có atwiejszego byo wtedy, jak

wyrzec panu: »Nowe wojska maj si rozej«, a zniknyby
bez najmniejszego w czemkolwiek osabienia mas zbrojnych

narodowych.

Lecz, Reprezentanci narodu, to postpowanie ex-dyktatora

byo zupenie w odwrotnym stosunku do postpu rewolucyi;

albowiem, gdy upadek projektów kontrrewolucyjnych ks. Lu-

beckiego uczyni koniecznem zaprowadzi porównanie w kar-

noci wojskowej nowego ze starem wojskiem, co nastpio
w skutkach okólnikiem Komisji Rzdowej Wojny z daty 21 sty-

cznia 1831:

[

6310 Dyrekcya II, Wydzia Ruchu.

2726 Biuro Powstania Narodowego.

Okólnik do dowódców piechoty i jazdy wojska dawnego,

jako i z gwardyów ruchomych uorganizowanego.

))Dla zaprowadzenia zasady, do której dowódcy rónych
oddziaów tak piechoty, jak jazdy, stosowa si powinni, Ko-

misya Rzdowa Wojny stanowi, co nastpuje:

Tam, gdzie oddziay z puku dawnego piechoty lub jazdy

i z powstania utworzonego w jeden poczone oddzia wspól-

nie dziaa maj, i najstarsi oficerowie obydwóch oddziaów s
jednakowego stopnia, najstarszy oficer dawnego puku piechoty

ub jazdy obejmuje komend poczonego oddziau; gdzie za
niema przypadku tego i znajduje si oficer stopniem od wszy-

stkich innych wyszy, bez wzgldu na puk, w którym zostaje,

komenderowa bdzie poczonym oddziaem<(.

Zastpca Ministra wojny (podpisano:) Genera piechoty

Krasiski.
Zastpca Sekretarza J-nego (podpisano:) Szef wydziau ar-

tyleryi i inynieryi Doney«.
Dao to powód do uzasadnionych zaale w dawnem

wojsku. Wskutek takowych podany zosta adres do Izby Po-

selskiej w treci nastpujcej:

))Do Przewietnej Izby Poselskiej od korpusu Oficerów Pu-
ków starych wojska Polskiego.

Okólnikiem Komisyi Rzdowej Wojny uwiadomionem zo-

stao wojsko, i w kadem poczeniu puku starego z nowym
rónicy midzy stopniami niema, i bezwzgldnie na przesze
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stopnie kaden zachowuje dzi sobie nadany i w razie potrzeby

otrzymuje komend. Tym sposobem oficerowie zasueni, zda-

tni, po kilkanacie lat w jednym stopniu sucy, bd pod roz-

kazami tych, których ani zasuga, ani zdolno, ale wola regi-

mentarzy utworzya.

Wiadomo, e organizacya nowej siy bya pod bezpore-

dnim kierunkiem regimentarzy, a ci nadan sobie wadz roz-

dawali stopnie; z czego wyniko, e wielu bez adnych uspo-

sobie i kwalifikacyi zostao oficerami. Kaden z byych woj-

skowych, w jakiejkolwiek sucy epoce, otrzyma wyszy o dwa,

a czasem i wicej, stopie. Std tylu kapitanów, tylu sztabsofi-

cerów z tych, których przed kilku laty znalimy podporucznikami,

a od jakich wielu starszych do dzi dnia bez awansu suy. Kroku
takiego mona nie poczyta za uchybiajcy wojsku staremu?

Nie wywrze to szkodliwego wpywu na dobro ogólne? Powoani
gosem odrodzonej Ojczyzny, wszyscy nie widoki osobiste, ale

wit spraw na celu mie winnimy, a dlaczegó znaczna

cz tego nie czyni? Ex-dyktator w pierwszym zawizku organi-

zacyi powstajcej siy — któr moe sdzi za niepotrzebn —
rzuci zaród nieadu i przyszych niesnasek, a ludzie, którym

powierzy kierunek rzeczy wojennych, albo nie chcieli rozumie
swego powoania, albo go obj nie mogli; dzi nawet jeszcze

zamiast prostowa pierwsze pomyki, nowe popeniaj. Moe
by obojtnem dla wojska, kiedy niektórzy modzianie, nomino-

wani od ex-dyktatora kapitanami gwardyi honorowej, w tym
samym stopniu wstpuj w stare szeregi i komenderowa maj
tylu starymi, zasuonymi i zdatniejszymi? Wszake podchor-
owie, którzy podobno wicej zdziaali w pamitnym dniu

29 listopada r. z., skromne tylko stopnie podporuczników otrzy-

mali. Obok caego zapau, przejmujcego szeregi wojska na-

szego, i przekonania, e walczy bdziemy za wolno i Ojczy-

zn, zaniedbywa nie naley rodków do utrzymywania, oraz

do wzniesienia jeszcze tych uczu, a nie dokaemy tego, jeeli,

jednym zanadto wywiadczajc, drugim z uchybieniem ubliymy.

Wypadaoby moe uformowa komitet, ze wszystkich zo-

ony stopni i w nim zasign rady, jak wyj w tak delika-

tnej okolicznoci. Samowadno, bowiem, zawsze jedn obrazi

stron. Albo, gdy czas jest jeszcze, zgromadzi stany suby
wszystkich, daty awansu i dymisyi i z tego dopiero uoy
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ogóln list starszestwa, nadajc stopnie waciwe. aden z ofi-

cerów puków starych da zapewne nie bdzie przy podwy-
szeniu stopnia podwyszenia pensyi; zostanie to w dzisiejszym

stanie rzeczy do pomylnych okolicznoci; pragnie wszake pre-

rogatyw i rangi odpowiedniej zasugom, zanim zdolno i m-
stwo znajdzie pole na placu walki zajanie. Raczcie zatem,

szanowni Reprezentanci Narodu, zwróci wasz uwag na przed-

miot obecny, który w tak stanowczej i draliwej okolicznoci

nie moe by mao wanym«.
»W Warszawie d. 27 stycznia 1831 r.«

Tu nastpuj podpisy.

Jako byy onierz, bez adnego zadziwienia zapatruj

si na to przedstawienie; przeciwnie, uwaam suszno aoby
na pokrzywdzenie wszelkich zobowiza, jakie Naród dla woj-

ska przez przyznany regulamin wzgldem niego zacign.
Z jednej strony, da kraj od czowieka, wchodzcego do woj-

ska, zupenego wyrzeczenia si wszelkiej swej wasnej woli,

zwrócenia caej uwagi umysowej ku jednemu przedmiotowi

suby wojskowej, powicenia zdrowia, ycia, wszelkich ubo-

cznych osobistych widoków, ofiarujc mu za to, w miar jego

moralnoci i dawnoci suby, coraz wysze stopnie i przywi-

zane do nich wynagrodzenia, które go nieomylnie kolej po-

rzdku doj mogy, a nawet pod penym zej wiary rzdem
zeszym nigdy go nie mijay; i prócz niepewnoci, czy fanta-

styczne urojenie Naczelnego Wodza nie targnie si na najdro-

sze sercu Polaka uczucie honoru, wojsko polskie pod wzgldem
fizycznego bytu nie miao nic do dania. Ale wybija godzina 7

wieczorna d. 29 listopada. Gos pogwaconych praw obywatel-

skich, gos ucinionej Ojczyzny, przez czyje usta naprzód wy-

chodzi? Wojsko polskie pierwsze, ono pierwsze owieca ogniem

wolnoci stolic; ono pierwsze wyrzeko: wPrecz z ciemizcami

i pogwacicielami swobód bratnich, precz z przedajnymi Pola-

kami, precz z podymi szpiegami !« Ono pierwsze czyni rewo-

lucy na korzy prawoci i moralnoci. Ono pierwsze

przychodzi do was uali si, e wzgldem niego bogie skutki

tej rewolucyi przeciwny wziy kierunek.

Takowe zaalenia, jako wypywajce z pogwacenia po-

przednich zobowiza, nie mog, szanowni Reprezentanci, tylko

zwróci ca wasz uwag. Uczynicie im zadosy, jestem pe-
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wnym, lecz zanim objawi, co Komisye wasze uznay za przy-

zwoite, aby wam jako rodki, agodzce to ze, przedstawi, po-

zwólcie, aebym prawa nowego wojska wyuszczy. Któ to s
ci oficerowie nowego wojska, których nowo nabyte stopnie

zdawaj si pogwaca, dug sub, mozoln prac, wylan
na polu chway krwi nabyte prawa starego wojska oficerów?

S to w wielkiej czci ich towarzysze broni, którzy na polach

Raszyna, w wwozach Samosierry, Grochowa, Góry, pod mu-

rami Sandomierza, Zamocia, Smoleska, Moajska, Borysowa,

Lipska, Arcy-sur-Aube, razem z nimi krew za Ojczyzn lali,

a wypaciwszy si tym sposobem z dugu winnego Ojczynie,

gdy pokój powróci, poszli w innych rodzajach pracy poytki

dla kraju rodzi, a teraz na haso ratunku Ojczyzny, powra-

caj pod sztandary ojczyste, aby oprócz ycia, które dowiedli,

e dla Ojczyzny umiej lekceway, powici znajomoci sztuki

wojennej, które dla nowo tworzcego si wojska bez adnych
kadrów niemao korzyci okazay. Drudzy s to obywatele,

którzy na odgos potrzeby krajowej, porzuciwszy domowe za-

cisze, przyoywszy si przez ofiary do tworzenia nowych kor-

pusów wojska, niejako stali si pierwszymi kandydatami pra-

wnymi do otrzymania stopni oficerskich, zwaszcza, gdy nie

byo innych, którzyby te miejsca z prawa zaj mogli.

Regimentarze, od najwyszej wadzy do tego upowanieni,

wydaj tym obywatelom nominacye na stopnie, które zajtymi

dla samego istnienia nowego wojska koniecznie by musz;
wprawdzie przy rozdawania niema wzgldu na przyjte w woj-

sku stopniowanie, albowiem gdy Dyktator nie chce dozwoli

uycia z dawnego wojska oficerów, obsadzenie stopni nie ju
zasug, lecz potrzeb jest usprawiedliwionem. Kaden z ofice-

rów dobr wiar, opart na penomocnictwie regimentarzy,

przyjmuj wydawane im nominacye i stopnie, dopeniaj przy-

wizanych do nich obowizków, wystawiaj uzdatnionych o-
nierzy, spiesz z gronymi zastpami podziela trudy i niebez-

pieczestwa, na jakie dotd stare wojsko byo wystawione. Po-

rzdek wojskowy, dusza tego stanu, nakazuje wyszym wa-
dzom wydanie odczytanego powyej okólnika, lecz tu wanie
jest chwila, gdzie zaród rozdwojenia zasiany przez ducha kontr-

rewolucyjnego ca sw szkodliwo w dojrzaoci wydaje. Re-

prezentanci Narodu! Stare wojsko ma za sob zobowizania
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poprzednie, ma zasugi za wyjarzmienie nas z pod ohydnego

jarzma despoty; nowe ma za sob prawnie otrzymane stopnie,

których odjcie jest w wojsku — którego dusz winien by ho-

nor— najdotkliwsz kar, i tylko za poprzednim dekretem sdu
wojennego nastpi moe. Ma za sob t zasug, jak u Na-

rodu pooyo, i tak gorliwie pod sztandar Ojczyzny i ku jej

ratunku z powiceniem majtków pospieszyo. Czy za niepo-

jcie rewolucyi przez ex-dyktatora maj cierpie na honorze

Polacy, którzy zapomnieli si zapyta rozdajcych stopnie, czy

podug form naznaczaj im miejsca, na których maj pooy
swe ycie w obronie Ojczyzny? Rozwaywszy najgruntowniej

te okolicznoci, Komisye wasze postanowiy doradzi Przewie-

tnej Izbie Poselskiej odesanie niniejszej petycyi JO. Ks. Na-

czelnemu Wodzowi z tem nadmienieniem, i Izba Poselska

najmocniej jest przekonan o gruntownoci i sprawiedliwoci

zaale, niemniej projektowanych rodków zaradzenia potrze-

bom, w mowie bdc prob objtych; a wadzc konieczno
porównania starego wojska z nowem, zostawia wiatu JO. Ks.

Naczelnego Wodza obmylenie rodka, aby starszestwa ko-

mendy przy poczeniu oddziaów dawnego z nowem wojskiem,

ile monoci, jak najmniej ubliay oficerom dawnego wojska«.

JW. Roman Sotyk: ))Winienem tu, jako byy regimentarz,

wystawi prawdziwy stan rzeczy. W petycyi, podanej przez

oficerów tak zwanego starego wojska, jest wyrzut, e regimen-

tarze nieprawnie dawali stopnie; lecz s to niesuszne zaalenia:

dziaali oni na zasadzie prawnej i na mocy upowanienia. Tak

zwane stare wojsko niech pamita, e kade wojsko skada si
z elementów. Co do onierzy, ci równie nie s starzy w obu

wojskach; co do oficerów, nie wiem, na któr stron przechy-

lioby si pierwszestwo. Napoleon to wojsko uwaa za stare,

które miao zasugi; wanie now^e szczyci si podobn. S w niem

ludzie, którzy dzielili boje tego bohatera; jeli za wojska da-

wne i nowe chc si zmierzy z sob, które wicej dla Ojczy-

zny dokona, najpikniejsze dla nich bdzie wspóubieganie; i do

tego je wzywamy, aby na polu sawy warto sw okazay.

Co do mego regimentarstwa, miaem za zasad nie gwaci
nigdy porzdku; jeden tylko stopie wyej dawaem, nieliczne

za od tego prawida wyjtki usprawiedliwi potrafi. Niektó-

rzy z powodu dawanych ofiar wysze otrzymali stopnie, lecz

Dyaryusz. 29
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to w skutku ukadów z Komisy Wojny. Wszake Napoleon

mia dobre i niezwalczone wojsko, cho stopnie pukowników

rozdawa obywatelom, dajcym ofiary. Myl, e raz porzdku

ustanowionego teraz w aden sposób narusza nie mona. Od-

jcie stopnia byoby to najwiksz obraz honoru. Kocz, e
najlepiej Wódz Naczelny t rzecz zaatwi, g-dy utworzy komi-

tet, zoony z oficerów wojska starego i regimentarskiego, ce-

lem wyjanienia tych nieporozumie, a tam kady praw swo-

ich broni bdzie mia sposobno; wan albowiem jest rze-

cz, aby to si jak najprdzej zaatwio«.

JW. Modliski: »Na wstpie samym petycyi postrzegem

obszerne rozwody, które day mi powód do odezwania si; je-

dnak, gdy poprzednie gosy w czci to zaatwiy, to tylko do-

daj, e najlepiej kwestya zaatwion bdzie odesaniem pety-

cyi do Naczelnego Wodza. Jednak zwracam uwag, e ten

wniosek niewielu podpisao«.

JW. Marszaek: »Przeciwnie, bardzo wielu!«

JW. Modliski: wMniejsza i o to; niech raczy jednak wojsko

mie to na uwadze, e niesusznie tu przychodzi z uwagami,

dajc odrónienia. Oficer dawny, odpoczwszy lat kilkanacie,

innemu zawodowi oddany, najpikniejsze teraz pole mie b-
dzie do nabycia nowej chway. Podobna droga i nowym zo-

stawiona. Nareszcie, nie wiem, czy mona nagania to, comy
sami dopiero co zdziaali«.

JW. Jasieski : wRozumiem, e nie na wyrzuty, ale na wdzi-
czno nasz zasuyli regimentarze. Od 5 grudnia widzimy, co

oni zdziaali. Zwamy przeszkody, jakie im ex-dyktator w or-

ganizowaniu stawia, a jednak przy gorliwoci obrony kraju

zawsze byli staymi. Gdyby regimentarze nie mieli prawa mia-

nowania oficerów, i tylu nawet godnych mów nie mielibymy
na czele puków. Teraz, gdy w innym duchu dziaamy, wi-

dzimy, e trudno pogodzi stopnie v/ojska Imiowego ze sto-

pniami nowego. Ci, co w wojsku maj korpusy, moe niegodni

s nimi dowodzi; to najlepiej w boju si okae, i nowe puki

zapewne nie znios niegodnego pomidzy sob«.

JW. Marszaek: ))Czy Izba zgadza si na odesanie tej pe-

tycyi do Naczelnego Wodza, stosownie do opinii Komisyów?«
Gosy: »Zgoda!«
JW. Swidziski : wKwestya, dugo rozbierana o limicie Sejmu,
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nie wzia adnego skutku; naley wyrzec, czy maj Komisye

zaj si jej rozbiorem, czy nie. Prosimy nadto JW. Marszaka,

aby si zapyta Izby, czy ma nastpi nowy skad Izby, lub

tylko uzupenienie wyborów«.

JW. Marszaek: »Wanie przedstawiam tu w tym wzgl-
dzie wniosek mój na pimie«.

Wniosek pierwszy: 1) O zalimitowanie Sejmu z po-

zostawieniem Deputacyi do przygotowania budetu, wypracowa-

nia projektów do praw nieodzownie potrzebnych i zaatwienia

czynnoci, z atrybucyi Sejmu wynikajcych; 2) o zwoanie sej-

mików na miejsca wakujce; 3) o nowe wybory wszystkich

czonków Izby Poselskiej. — Odesany do Komisyi.

Wniosek drugi, JW. Zwierkowskiego: O ustanowienie

piercieni elaznych w zamian za dary, skadane w zocie i sre-

brze. — Odesany do Komisyi.

Wniosek trzeci, czyli proba JW. Wadysawa Sotyka:

o pozwolenie oddalenia si.

JW. Marszaek: »Poniewa maa jest nadzieja limity, a Czon-
ków jest 72, nie miem wic i nie mog udziela urlopów, i dla-

tego przedstawiam tu Izbie danie JW. Wadysawa Sotyka,

potrzeb suby usprawiedliwionecc

JW. Fr. Sotyk: wMilczaem dotd w materyi limity Sejmu,

lecz przekonawszy si,e tylko siedmiu jest nad komplet, podnosz
gos, aby wynale rodek zaspokojenia potrzeb indywidualnych,

bez uszczerbku kraju. JW. Marszaek dopeni prawa, podajc
wniosek na pimie, ma jednak moc solwowania sessyi przynaj-

mniej na tydzie<(.

JW. Marszaek: ))To mao komuby si przydao; zreszt

odroczy take sessyi nie mog, bo to jest jedno, wyraz tylko

przepolszczony: limity na odroczenie«.
JW. Fr. Sotyk: wNie jest to wszystko jedno; limita jest

nieograniczona, a odroczenie oznacza termin przyszego zebra-

nia si«.

JW. Lempicki: ))Gdy projekt oddany dzi pod dyskusy,

zostanie przyjtym, limita Sejmu zapewne okae si niepotrze-

bn. Nim za Komisye przygotuj budet, sessya zawieszon
by moe«.

JW. uszczewski: »Powtarzam to, co ju raz mówiem:
29*
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sessya moe by odroczona, a w tym czasie Komisye wyo^otuj

budet i, tak gotowy, wnios do Izbya.

JW. Roman Sotyk: wObok tak wanej sprawy Ojczyzny

mniemam, e aden Pose nie bdzie way interesu prywa-

tnego z interesem publicznym i przez to nowy tytu zyska do

wdzicznoci Narodu«.

JW. Fr. Sotyk: ))Interes indywidualny czy si niesko-

czenie z interesem publicznym. Jeli si spieszymy do domów
naszych, to na to, aby si uzbroi, aby jako wójci gmin po-

mnaa energi Narodu. Co do mnie, ja miabym przed innymi

prawo do urlopu, od 29 bowiem listopada na Sejmie w Depu-

tacyi cigle byem czynnym«.

JW. Józef Ledóchowski : »Przed dziesiciu dniami wniosem
projekt o Sejm nieustajcy, nie mog wic by za limit. Lecz

kiedy Komisye tak s zarzucone projektami, kiedy budet nie-

prdko jeszcze pod dyskusy Izby przyjdzie, wielu z Posów nie-

potrzebnie w Warszawie zostaje; mógby wic JW. Marszaek,

porozumiawszy si wprzód z Komisyami, na czas oznaczony

zasolwowa sessy«.

JW. Marszaek: » Zwracam tylko uwag na to, e mój wnio-

sek poszed ju do Komisyi, przeto one same o tym wzgldzie

rozstrzygna.

JW. Ignacy Starzyski: » Zapewne aden z Reprezentantów

nie bdzie da limity Sejmu, pomny na gos JW. Szanieckiego,

ale skoro ci, co pojechali, powróc, to inni pojad«.

JW. Marszaek: »Wanie nikt prdzej nie wróci, jak za dni

dziesi; s nawet tacy, którzy, dla zaatwienia w domu rónych
dostaw i potrzeb kraju, na kilka tygodni daj urlopu«.

JW. Wadysaw Sotyk: wMusz usprawiedliwi Izbie moje

danie. Cel mojej podróy jest przywrócenie porzdku i zaa-

twienie nieporozumie midzy oficerami w batalionie Krakusów,

którym dowodz. Prosz wic Izby o urlop na dni dwadziecia«.

Izba zgadza si na to.

Wniosek czwarty, do laski podany, JW. Zwierkow-

skiego: Prawo o Gwardyi Narodowej, które otrzymao ju za-

dowolenie Naczelnego Wodza; lecz ten, nie chcc sam w tym
wzgldzie stanowi, odesa (je) do Iby. — Odesano do Komisyi.

JW. Marszaek: »Wzywam JW. Sekretarza do odczytania

projektu do prawa o przysidze «.
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JW. Sekretarz czyta: »Izba Senatorska i Poselska, stoso-

wnie do przedstawioneg'0 im przez Komisye sejmowe projektu

i po wysuchaniu tyche Komisyi, zwaywszy, i wskutek

uchway sejmowej z d. 25 stycznia r. b. przysiga, byemu kró-

lowi Mikoajowi wykonana, uchylon, a nowa na to miejsce

zaprowadzon by winna; e najspieszniej jest potrzebne przy-

stpienie wszystkich dobrze mylcych do sprawy powstania

narodowego; e, nakoniec, uwiadomi Europ naley o formie

rzdu, jak Polacy za najwaciwsz dla siebie uznali — posta-

nowiy i stanowi, co nastpuje:

Art. 1. Przysiga, przez Naród polski Cesarzowi Mikoa-

jowi i nastpcy jego Aleksandrowi [Mikoajewiczowi] zoona,
uwaa si za nieby i rozwizan przez niego«.

JW. Swidziski : wKomisye, razem zebrane, uznay za nie-

potrzebny wyraz: przez niego«.

JW. Sekretarz czyta dalej projekt:

»Art. 2, Naród polski owiadcza, e ani rodzina, panujca

w Rosyi, ani adna inna, adnego prawa do korony polskiej

nie posiadaj, i e Polacy mocni s ofiarowa j temu, kogo

Naród w Sejmie, umylnie na to zebranym, za godnego jej uzna.

Art. 3. Naród polski owiadcza, e rewolucy podniós

nie w celu pozbycia si wadzy królewskiej, owszem, e uznaje

monarchi konstytucyjn z prawem nastpstwa wybra si mia-

nej rodziny, jako jedynie zastosowan do potrzeb swoich, e
form jej i w tem nawet bezkrólewiu najcilej przestrzega

bdzie i nikomu ich przekroczy nie dozwoli.

Art. 4. Zanim Naród nowego obierze króla, nowa przy-

siga wykonana bdzie Sejmowi, przy którym teraz prawa ma-

jestatu zostaj, o ile ich komu nie uyczy.

Art. 5. Przysig takow skada bdzie wojsko, urz-

dnicy, gminy i miasta. Wojsko i urzdnicy, prócz ogólnej przy-

sigi, wykonaj dodatkow, jako posuszni bd jedynie wa-
dzom, przez Sejm ustanowionym, a nastpnie królowi, którego

Naród prawnie wybierze. Form przysigi Rzd Narodowy
przepisze.

Art. 6. Otwarte bd przez miesic po województwach,

powiatach i miastach ksigi, w których zapisany bdzie akt

powstania narodowego, przez Rzd Narodowy przesany, a do

niego przystpowa maj obywatele wszelkiego sianu. Ksigi
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takowe, po upynieniu miesica, przesane bd do stolicy i za-

chowane zostan na wieczn pamitk«.

JW. Swidziski: » Przewietna Izbo Poselska! Krok stano-

wczy, w d. 25 stycznia przez obie Izby przyjty, cign za

sob nieodzown potrzeb zniesienia dawnej, a ustanowienia

nowej przysigi; pierwsze jest prostem rozwiniciem aktu,

ogaszajcego tron za wakujcy; drugie wypywa z potrzeby

nieodzownej, mianowicie wojsku i ludowi prostemu wskazania

nie wyobraenia oderwanego, lecz istotnego ciaa, któremu ma
by posusznym. Przy tej potrzebie nie moga bynajmniej na

chwil zachodzi wtpliwo, e nie komu innemu, jak Naro-

dowi, w obu Izbach reprezentowanemu, przysiga ta skadan
by moga, e od niego jedynie wadza wszelka wypywa,
przez niego w kadej chwili zniesion by moe. Sejm wic
jest ostateczn i istotn wadz najwysz, jest ródem wszel-

kiej wadzy i jemu jedynie przysiga skadan by moe.
Równie i owiadczenie od Sejmu, e nietylko rodzina

panujca w Rosyi, ale i adna inna nie ma prawa do tronu

polskiego, jest prostym wypywem aktu z d. 25 stycznia, który

ogosi tron za wakujcy. Popiera tu zasady tej nie potrzeba,

gdy wiadomo jest, e dawny tron polski nigdy nie by wa-
snoci jednej rodziny, a lubo sejm konstytucyjny, odstpujc
prawa elekcyi, ofiarowa go domowi saskiemu, tak formalne

przyjcie wówczas, jak póniejsze traktaty, prawo to zniszczyy,

jednak wyrzeczenie bezwarunkowe Sejmu byo potrzebnem.

Lecz równie, jak wszelkie kroki dotychczasowe Sejmu s wy-

pywem koniecznoci i ju objawionej woli Narodu, jak uzna-

nie rewolucyi za narodow byo powiadczeniem powszechnego

jej przez Naród przyjcia, jak odpadnicie od tronu polskiego

Cesarza Mikoaja byo prostym skutkiem zamanych przysig,

odrzuconych warunków wojny nieodzownej, tak wybór rodziny,

panowa majcej, przechodzc atrybucye Sejmu teraniejszego,

równie i wszelkie w tej mierze ograniczenie byoby nastpie-

niem na prawa Narodu.

Zasada ta posuy równie do usprawiedliwienia powodów
artykuu 3-go. Jest on wypywem przekonania Reprezentacyi

o powszechnem w tej mierze yczeniu Narodu polskiego, jak

o potrzebie dla zewntrznej polityki jawnego i wyranego
w tej mierze wyrzeczenia. Zreszt odezwa do Narodu, przez
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Komisye wasze wygotowana i odczyta si majca, po czci
posuy za objanienie powodów prawa. Na szczególne zarzuty

Komisye wasze odpowiedz«.

Odezwa do Narodu.
»Kiedy powolno Narodu polskiego dla polityki europej-

skiej, wierno jego dla monarchów pitnastoletni niewol
i coraz wicej grocem ujarzmieniem narodowoci opacone

zostay, kiedy rozpacz zbudzia bohaterów wolnoci, co, szuka-

jc mierci, znaleli zwycistwo, a odgos powstania stolicy po

caym kraju si rozleg i przez najodleglejsze zaktki powtó-

rzonym zosta. Reprezentanci wasi, najlepsi wiadkowie powsze-

chnego zapau, spieszc dla wyrzeczenia o losach Ojczyzny,

uznali za pierwszy swój obowizek odda wiadectwo prawdzie

i ogosi rewolucy stolicy za powszechn, za narodow. Lecz

zaledwie zdoali powróci od rady do dziaania, za nadejciem

burzy ster ojczystego okrtu opuszczony zosta od doni, której

by powierzony i powtórnie uj si go wypado. Walka, która

dotd bya wtpliwa, stawaa si nieuchronn. Ju Cesarz Mi-

koaj rozgasza nas przed Europ za buntowników, zgroma-

dza na nas wojska swoje, przez faszywe wieci naród rosyj-

ski przeciw nam poburzy, a midzy nami rozdwojenie zasia

usiowa. Na przeoenie krzywd, na przedstawienie jedynych

rodków, przez które rozlew krwi uprzedzi byo w jego mocy,

odpowiedzia, e nietylko wydartych swobód nie powróci, nie-

tylko braci naszych do ich uczestnictwa przypuci si wzbra-

nia, ale nadto jakoby ju zwycionym bro zoy, a siebie

i kart swobód naszych na ask odda rozkaza. Ale nie do
na tem. Wiecie, ojcowie, pod jakim warunkiem wolno wam
wróci do stanu ponienia, w jakim bylicie przed powstaniem?

Oto kosztem krwi dzieci waszych! T modzie szlachetn,

która w chwili zapau zdoaa odgadn tajemnic istnienia

Ojczyzny, zawart dla rozpaczajcej rachuby, której niecierpli-

wo jarzma bya jedyn zbrodni, której garstk Bóg ojców

waszych cudownie, przez grady kul i hufce nieprzyjació, nie-

tknitych przeprowadzi ~ wy sami teraz przed sdy wasze ci-

gn, sami oskara, wymierza kar i sami haniebnej mierci

oddawa macie, a za spenienie tego dzieciobójczego czynu

wolno wam bdzie na nowo nagi pod jarzmo karki wasze
i przewlec o lat kilka osierociaa staro.
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Polacy! te byy od Cesarza rosyjskiego warunki, wobec

Reprezentantów waszych podane; za ich odczytaniem jeden gos
wydoby si z ich piersi; a gos ten by, e Mikoaj przesta by
królem polskim. Wojna ju bya nieodzown, a tern samem
i krok ten duej wstrzymanym by nie móg. Naleao bowiem
Naród, zawsze wierny monarchom, uwolni od przysigi, ze-

rwanej przez króla, bo król ten, zbliajc si na czele obcych

zastpów, móg razem i orem i rozdwojeniem kraj wojowa.
Tak jest! rozwizane s przysigi wasze, bo przysigi te wza-

jemne nierozczne byy, a potarganie paktów i opuszczenie

was przez Mikoaja, jako króla polskiego, a wystpienie z gro-

nem wojskiem, jako Cesarza Rosyi, uwolniy tron Jagieów
od nierównej unii, a Naród uczyniy mocnym ofiarowania go

temu, którego godnym zaszczytu tego osdzi. Ale to prawo

nieprzeyte niepodlegoci Narodu waszego, które, niestety! sta-

wao si tylko wyrzutem, pókicie go popiera nie byli zdolni,

prawo to, na które polityka z pomiewiskiem poglda, orem
i si poprze naley. Jest ta sia w piersiach twoich. Narodzie

polski, bye j wydoby potrafi, byie jej na domowe nie mar-

nowa rozterki, bye o wszelkich ubocznych celach w tej wiel-

kiej chwili ycia lub mierci zapomnia.

Oto my pierwsi. Reprezentanci twoi, przysigamy w obli-

czu Boga i Narodu, e dopenimy z prawoci i czystem ser-

cem, niezgit w^ol i mskiem powiceniem posannictwo na-

sze, e jedynem deniem, jedyn myl nasz bdzie odzy-

skanie tej niepodlegoci i tego stopnia midzy ludami, do ja-

kich Stwórca Naród nasz przeznaczya.

Gdy JW. Swidziski zacz czyta te wyrazy, wszyscy
Posowie i Deputowani powstali, rce wznieli do góry,

a w kocu po dwa razy z uniesieniem jednozgodnie wykrzy-

knli: »Przysigamy !((

Poczem tak dalej czyta JW. Swidziski:

))Pospieszcie za tym przykadem, mieszkacy tej ziemi

wszelkiego stopnia i wyznania; jednoczcie z mioci siy wa-

sze; wyrwijcie wszelki zaród niechci i podejrzenia; nie wierz-

cie tym, którzy ich zgubne nasiona midzy was rzuca bd,
a na otarzu jednej Ojczyzny poprzysicie ponie majtki i y-
cie wasze dla tego jedynego celu. Otoczcie zaufaniem Rzd
Narodowy, przez Reprezentantów waszych wybrany, tych m-
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ów rady, których dowiadczona mdro, których czysty cha-

rakter wyszed nieskaony z tej próby og'nia przeszego rzdu;

a gusi na poduszczenia zawici, co zawsze ciga wyszo ka-

d, pomnijcie, e poty tylko uytecznymi by mog, póki

ufnoc[i] uroku, na jak tak susznie zasuyli, sami z nich nie

zdejmiecie.

Duchowni wszelkiego wyznania! Odnówcie to wite przy-

mierze, którem Ojczyzna i religia niegdy spojone byy; przy-

pomnijcie, e wtedy jedynie bylimy gronymi, kiedy wróg jednej

napastowa nie mia, aby druga w tem zguby swej nie wi-

dziaa. Zaspokójcie [i] wasne i ludu trwogi; religia ta, któr
wspólnictwo z despotyzmem poniyo, powróci do tej niewy-

muszonej czci, jak jej wolno sama winna, za rozszerzenie —
na gruzach zepsucia i despotyzmu — tego boskiego prawa, co

pierwsz zasad równoci uwicio.
Wojownicy polscy! nadziejo Ojczyzny! Dzielne rami wa-

sze niech zwalczy nadchodzcego wroga, podajcie rk braciom

waszym za Bugiem i Niemnem, których prawa s naszym ró-

wne, dotkliwsze jeszcze ale, okropniejsze uciski, a którzy zru-

cajc nieznone jarzmo i zarówno z nami podnoszc staroda-

wne znaki Ora i Pogoni, zapewni i nam i sobie wolno i nie-

podlego wspólnej ziemi.

Narodzie polski! Przysza chwila, w której w obliczu wiata
masz udowodni zaprzeczone ci prawo obywatelstwa w wiel-

kiej europejskiej Ojczynie; masz okaza, e, nowy feniks, nie-

tylko wolny jeste od wad dawnej zgrzybiaoci, ale nadto

przebye w powtórnem yciu nierozwan porywczo mo-
dzieczego wieku, a w mskiej sile potrafisz dokona to, co
miao rozpocz. Pomnij, e jedynie mier lub zwycistwo od

haby zasoni zdolne tego, co sam do walki wywoa przeci-

wnika; pomnij nakoniec, e to jest ostatnia walka, z której

Ojczyzna twoja wyj musi albo zwycisk, albo znikn na

wieki z rzdu mocarstw europejskich«.

JW. Marszaek: ))Akt ten naley do tak wanych, jak te,

któremy wszyscy wasnorcznie podpisali; zdaje si wic, by

i ten w uchwa zamieniony i podpisami naszymi uwicony
zosta«.

JW. Jan Ledóchowski : ))To bdzie nasza przysiga«.

Gosy: » Zgoda! zgoda !«
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JW. Wyk: wPoniewa ten akt czy si z projektem, po-

winien zatem by razem z nim podpisany. Znajduj w nim

jak najlepsze obrazy, jak najpikniejsze uczu naszych wyra-

enie, lecz moe nieco przydugie«.

JW. Marszaek: »Uwaam, e jednomylno Izby jest za

podpisaniem tego aktu^), samo za prawo oddane bdzie pod

dyskusy«.

Tu przybya deputacya Senatu, z JJWW. Kaszte-

lanów: Bniskiego i Bieliskiego zoona.

JW. Bniski : wTem przyjemniej mi jest donie przewie-

tnej Izbie Poselskiej, e projekt otworzenia kredytu zosta przy-

jtym w Senacie, e ja wanie mam zaszczyt to oznajmi, gdy

mi odjta bya wszelka nadzieja znajdowania si w waszem

gronie«.

JW. Marszaek: wMio nam jest, e zawsze Izba Senatorska

te same z nami uczucia podziela, lecz tem bardziej si cie-

szymy, e wybraa na oznajmienie nam tego Ciebie, JW. Ka-

sztelanie Bniski, który, bdc przytrzymanym, strzeonym,

z niebezpieczestwem nawet ycia przybye dzieli nasze trudy.

Witamy wic Ci sercem wdzicznem i przywizanem. Niech

yje Kasztelan Bniski !«

^) Pod uchwal sejmow z 3 lutego 1831, obejmujc odezw Izb

Sejmowych do Narodu, podpisani s nastpni: Posowie i Deputowani:
lski, Gostkowslii, Szymczyliiewicz, W. Sotyk, Mozalski, Szaniecki, Ja-

boski, Ghszczyski, Tymowski, Radoski, Wad. hr. Ostrowski, Moroze-

wicz, Gustaw hr. Maachowski, Rozenwerth, Cieszkowski, Wgleski, Swir-

ski, Jasieski, Modliski, Subicki, Pusztynika, Kozowski, Chomentowski,

Mazurkiewicz, empicki, Swidziski, Baczyski, Wyk, Jakób Piotrowskie

Konstanty Jezierski, Augustowski, Rostworowski, Micha Piotrowski, Po-

sturzyski. Dbrowski, Józef Maachowski, Stanisaw Jezierski, Józef Ledó-
chowski, Ig. Starzyski, Charzewski, Gumowski, Plichta, Obniski, Woow-
ski, Suchodolski, uszczewski, Chodecki, Cissowski, Morzkowski, Fr. Sotyk,
Klimontowicz , Rembowski, Wiszniewski, Biedrzycki, Jaksiewicz, Barto-

chowski, Okcki, Ksawery Czarnocki, Józef Starzeski, Zwierkowski, Faltz,

Trzciski, Turski, Wieszczycki, Brinken, Szymanowski. Senatorowie:
Dzicielski, Biskup, Manugiewicz, Biskup, Miczyski, Gliszczyski, Nakwa-
ski, Sierakowski, Kochanowski, Maachowski, Mciski, Wodziski, Ruli-

kowski, Pac, Ostrowski, Bniski, Poletyo, Bronikowski, Wichliski, Bie-
kowski, Bieliski, Lewiski, Tomasz ubieski, Wonicki, Józef Krasiskie
Leon Dembowski. (Z kopii zachowanej w allegatach), (P. W.).
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Caa Izba powstaa i przywitaa JW. Kasztelana
Biliskiego okrzykiem: »Nieci yje Bniski!«

JW. Bniski: wZaszczyt, jaki mi tu czynicie, szanowni Re-

prezentanci Narodu, bdzie dla mnie najdrosz pamitk, lubo

pewny jestem, e kady z was na mojem miejscu podobnie

byby postpia.

Deputacya z Senatu oddalia si.

JW. Lempicki czyta: ))Na skrzepej pod despotyzmem ziemi

wytryso niespodziewanie ródo wolnoci, zwrócio nagle od

Zachodu ku Wschodowi oczy walczcej o wolno Europy. Od-

waga i miao szczupego w swym obrbie kraju trwoliwe
umysy w zadumienie wprawiy. Takie to byy pierwsze wra-

enia, i zdawao si wszystkim, e nie zmierzywszy si naszych,

za serca tylko popdem, krok uczynilimy miay. Lecz, dziki

energii i przemocy mioci Ojczyzny, spokojniej patrz dzi na

kraj nasz ci, którzy osdzili, e ta hydra, która go lada moment
pochon miaa, dzi w osupieniu oglda si na wszystkie

strony i duma, czyli na niego rzuci si moe. Tak wic ten,

który dziesi razy liczniejsz wada ludnoci, który si sta

postrachem tej najstarszej czci kuli ziemskiej, dzi nie wie, jak

nam ma pogrozi. Wyrzeklimy, e wolnym narodem jestemy,

e do korony polskiej nikt prawa nie ma, tylko ten, którego naj-

godniejszym uznamy. Ju od dawna jestemy celem troskliwo-

ci owieconych narodów; skonno ich dla nas sympatyczna

w kadej si chwili objawiaa; jakeby teraz nie miaa si po-

dwoi, kiedy ujrz, i, obok powstania naszego, zmiana form

konstytucyjno-monarchicznych, powszechnie w Europie przyj-

tych, nie jest zamiarem naszym; kiedy spostrzeg zapewnienie,

i nieelekcyjnym tronem spokojno Europy zachwian nie b-
dzie; bo czyli nie jest interesem naszym nietylko rzdzonych,

ale i rzdzcych mie w tej chwili po sobie? Wniesionym te-

raz do Izby projektem pragniemy take w miejsce usunitego

i uwalniajcego nas od przysigi monarchy, uzasadni majestat

i siln wadz Narodu, w jego Reprezentacyi skoncentrowan;
chcemy na podstawie wolnoci przysposobi organizacy kraju

dla majcego si wybra monarchy, który z wiksz ochot
i mioci tron nasz osidzie, gdy wszystko w porzdku, a nie

w zawichrzeniu, zastanie«.

JW. Roman Sotyk: ))Mam tu sobie za obowizek da Izbie
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niektóre objanienia. Wniosek mój z d. 22 stycznia winien naj-

pierwej by rozbieranym; rozwaany on by w Komisy ach, wraz

z innymi w teje materyi podanymi wnioskami; i std utwo-

rzono nowy zupenie projekt; lecz ten nie zgadza si z moim,

i chciabym, aby w kilku miejscach by zmieniony, co si sta-

ram w tej mowie udowodni. Przewietna Izbo Poselska! Pro-

jekt mój, usuwajcy od tronu polskiego famili, panujc w Ro-

syi, by d. 22 stycznia podany, a od dnia tego stopniowo Sejm
zblia si do rozporzdze, które obejmowa.

Ogoszono naprzód tron za wakujcy, póniej Litwinom
pomocn rk poda obiecano. Teraz przynosi pod wasze roz-

poznanie Komisya organiczna projekt do prawa, który zdaje si
by poprzednich uzupenieniem. Jakkolwiek jednak projekt ten

dopenia w czci celu, przezemnie wskazanego, niezupenie

jednak caemu zamiarowi odpowiada.

Trzy gówne zachodz w nim z projektem moim sprze-

cznoci: 1) i nie wycza wyranie od tronu polskiego caej

rodziny Romanowów; 2) i przysigi, przez Litwinów niepra-

wnej wadzy wykonanej, nie rozwizuje; 3) i stanowi ostate-

cznie o formie Rzdu i konstytucyi krajowej.

Co do 1^. Niezbdn zdaje si by rzecz jasno i dobitnie

owiadczy, e nietylko Cesarz moskiewski i syn jego od tronu

naszego odpadli, ale nadto i jego rodzina.

Co do 2^ Ze przysiga Litwinów jest rozwizan.
Co do 3^. Ze Naród polski posiada zupen samowadno,

zostawiajc przyszoci ustanowienie formy Rzdu.
Usprawiedliwiam pierwsze i drugie moje twierdzenie tem,

i konieczn jest dla nas rzecz wzi nakoniec stae postano-

wienie i jasno wyrazi wol nasz przed wiatem. Podwoi to

nasze moralne siy, zyska nam sprzymierzonych midzy rz-

dami i ludami. Rzdy europejskie bd w nas widzie odro-

dzone i potne pastwo, od zagonów moskiewskich zasoni
ich mogce; gdy tron nasz zupenie z rodziny Romanowów
oczycimy, podchlebia sobie mog, i ten, co najdzielniejsz

nam da pomoc, na tronie naszym osidzie. Ludy europejskie,

wolnoci si dobijajce, widzie bd w nas wiernego, staego

a niedwuznacznego sprzymierzeca. Mieszkacy prowincyi, od

nas oderwanych i pod jarzmem rosyjskiem dotd jczcych,
widzc w nas pewny punkt oparcia, nie bd si ju wahali
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powsta za wspóln spraw. Szlachetny, nakoniec, naród rosyj-

ski bdzie w nas uznawa solidarnej wolnoci zaoycieli.

Co do 3^ wniosku. Niezawodn jest prawd, i lud kaden,

prawa swoje odzyskujcy, naoe sobie nada form rzdu po-

dug" swego upodobania, swoich potrzeb i tak, coby mu wol-

no, zczon z si, zapewnia.

Dzisiaj nam przychodzi walczy o niepodlego, a póniej

o wolnoci pomylimy; na có wic uprzedza t epok, na có
wiza si zbyt wczesnemi zobowizaniami? Có znaczy ta

przysiga nietylko Sejmowi, ale i przyszemu królowi zoona—
królowi, którego imi nawet wiadomem nam jeszcze nie jest.

Nie pojmuj takiego aktu; nie widz, abymy byli penowa-
dymi do jego wydania nietylko w obecnym Sejmie, ale i w in-

nym, podug teraniejszej formy obradujcym i w dzisiejszym

skadzie. Naród wszed w swoje pierwotne prawa; Naród wic
jedynie o rzdzie, o konstytucyi, o formie wyboru króla i o sa-

mym królu stanowi moe. Ta najgówniejsza sprawa winna by
przez wielki kongres narodowy rozstrzygnit — jak za sejmu

czteroletniego, przez podwójny skad konstytucya 3 maja uo-

on zostaa - - lub te do stanowienia w niej wszyscy obywa-

tele, polityczne prawo posiadajcy, powoani by powinni. Wi-
dzielimy tego przykad we Francyi podczas wyboru Napo-

leona na konsula i cesarza, któren chocia mia despotyczne

zamiary, nie mia jednak tej formy przestpi, oddajc przez

to wielki hod prawdzie. Okolicznoci zmusiy Sejm do ustano-

wienia tymczasowego Rzdu, do zaprowadzenia niejednej od-

miany w konstytucyi; konieczno stanowia tu prawo i wszy-

scy Polacy posuszni s i bd ustawom Sejmu, od których

utrzymania istnienie kraju zaley. Ale tymczasowo cigle trwa
nie moe; gdzie mamy na wieki stanowi, nie mona by do-

sy ostronym, dosy formalnym, dosy skrupulatnym; z tych

to powodów mniemam, e winnimy zostawi przyszoci i woli

Narodu form konstytucyjnego rzdu i wybór Naczelnika Na-

rodu, a Sejm obecny jedynie nieodzowne do utrzymania ycia

narodowego akta stanowi winien, nie obudzajc zbyt wcze-

nie tarcia opinii i nie wprowadzajc nas w labirynt zbyt du-

gich i przedwczesnych dyskusyi. Przepisujc przysig, zoy
si majc nieznanemu jeszcze królowi, nie naladujmy ex-króla

Mikoaja, który przez obaw, aby jego rodzinie le nabyty tron



— 462 —

nie by wydartym, wiza Naród nasz podwójn przysig, so-

bie i nastpcy wykonan tak, jak obecny projekt nakazuje za-

razem przysig wiernoci Sejmowi i przyszemu królowi. L-
kajmy si, aby jak moc przemoc skruszya, tak surowy sd
Narodu nie skruszy naszego obecnego dziea.

Owiadczam wic si za zupenem oddaleniem od tronu

polskiego caej rodziny Romanowów, za rozwizaniem przysigi

Litwinów, nieprawnie carowi moskiewskiemu wykonanej, i za

owiadczeniem, e si czujemy mocnymi nadania sobie w przy-

szoci formy rzdu, jak za najlepsz uznamy, lub za zupe-

nem opuszczeniem tego artykuu. W przyszo[ci] za, gdy si

z braci naszymi oderwanymi poczymy, cay Naród o losie

caego Narodu stanowi bdzie, do czego Reprezentanci Kró-

lestwa, dzisiaj oswobodzonego, podug mego zdania, najmniej-

szego nie maj prawa«.

JW Zwierkowski : »Ju nie raz pierwszy przystpujemy do

dyskusyi nad projektami, przez Komisye wnoszonymi. Posta-

nówmy wic naprzód, czy nad ogóem czy nad szczegóami

zastanawia si mamy. Nim przystpi do moich uwag, dam
decyzyi tej kwestyi«.

JW. Posturzyski : wProjekt tak jest wany, i powinien

by dyskutowany naprzód ogólnie, a potem w szczegóach;

sposób taki rozbioru moe rzuci wiato na cay jego ukad«.

JW. Roman Sotyk: wZgadzam si z JW. Posturzyskim«.

JW. Marszaek: »Ju kilku Czonków jest zapisanych do

mówienia nad ogóem i nikt przeciwko temu sposobowi dys-

kusyi nie powstaje; wypada si go wic trzyma«.

JW. Zwierkowski : »Komisya organiczna przy przeszym
projekcie czynia wyrzuty Komisyi skarbowej, e si z ni nie

zniosa, a dzi sama w podobny bd wpada. Lecz gdy pro-

jekt drukowany by czonkom Izby przesany, kady zatem mia
czas zastanowi si nad nim i dyskusya jego nie powinna by
wstrzyman. Jednake wyrzec teraz naley, czy kada Komisya

oddzielnie, czy cznie waniejsze projekta wnosi majce

JW. Marszaek: wPrawo w tym wzgldzie nic nie prze-

pisuje«.

JW. Zwierkowski: »Wstp jest tu cokolwiek za dugi i mniej

potrzebne motywa. Wezwanie Rzdu do uoenia roty przy-

sigi nie powinno mie miejsca. W artykule 5 uwaam dwa
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odcienia: wojsko, urzdnicy i gminy maj skada jedne przy-

sig, a powtórnie wojsko i urzdnicy maj wykona drug, co

kae wnosi, e oni s osobn czci Narodu i daje powód
do mniemania, e obywatele mog by nieposuszni wadzom,
przez Sejm ustanowionym«.

JW. Fr. Sotyk: wSpodziewane wypadki d. 29 listopada, bo

niespodziewanymi ich nazwa nie mog, sprowadziy spodzie-

wane czyny i upragnion zawsze od Polaków niepodlego,
oddalenie od tronu tego, który berem samowadnoci, nie ber-

em zasad liberalnych, chcia rzdzi, który despotyzm za bez-

pieczniejsz osdzi rkojmi nad zastpy serc w^olnych, nad

twierdz ustawy konstytucyjnej, której, jak stra, tak przed-

murzem spokojnego panowania byli Polacy. Nieszczliwa ta

pomyka dla despoty — szczliw si staa dla nas. On straci

prawo do tronu, mymy si stali wolnym Narodem. Taka ko-

lej wypadków bya przewidzian, inn by nie moga. Od epoki

wybrania Stanisawa Augusta królem lat 70 dochodzi; dugiemu
szeregowi nieszcz Ojczyzny naszej, dugiemu panowaniu

zmian szybkich i niesychanych caej Europy nieodstpnie to-

warzyszy postp owiaty i cywilizacyi wiata; z chlub przy-

zna moemy sobie, emy w tyle za drugimi nie pozostali;

z chlub, mówi, bo ani nieszczcia nasze, ani zapory, zasla-

wiane przez rzd byy, nie mogy na jedne chwil zatamowa
tego wezbrania si moralnych, tych wzniosych uczu, które,

jak we Francyi, Belgii, tak i u nas w caej dzielnoci si oka-

zay. Jeeli w Grecyi szczytne wspomnienia przodków byy
pierwsz spryn szlachetnego powstania, to nam wrodzona

mio wolnoci bya skutkiem i przyczyn zerwania wizów
naszych. Polacy, jak uprzedzili wszystkich w zachowywaniu tej

wolnoci lub dobijania si o ni, tak wskazali ju od wieków
kilku, jak zachowali to narodowe uczucie posiadania zawsze

królów, którzy, rzdzc rzdzonymi, prawem byli. Jako po

zganiciu patryarchalnych wadców Polski, nie mielimy in-

nych królów; szczyci si wic moemy, e to prawo pierwsi

Polacy dla Europy wskazali. Owiadczenie, artykuem trzecim

tego projektu objte, jest kontynuacy tej zasady, której si
Polacy tak dugo i tak wiernie trzymali. Stao tych zasad

nietylko znamieniem bdzie niezmiennoci charakteru narodo-

wego, ale bdzie jaw^nym wzem jednoci uczu, da, z któ-
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rych wyniky wypadki lipcowe Francyi, póniej w Belgii, bo-

haterska noc 29 listopada i wybuchy innych krajów, które ko-

niecznie nastpi musz; postpujemy wic porzdkiem tej za-

sady krajów cywilizowanej Europy, a skadajc tymczasowo

przysig Sejmowi, wynurzmy wobec wiata, e j chcemy

zoy take i królowi konstytucyjnemu, którego, jak Filipa we
Francyi, Naród dla siebie uzna by godnym.

Artyku 5 i 6 tego projektu nie wymaga poparcia, aby go

uzna sprawiedliwym, bo lubo Sejm, reprezentujcy Naród,

ogosi powstanie nasze za narodowe, lubo mieszkacy kraju,

kiedy nie przez solenne jeszcze owiadczenia, to przez czyny

powicenia swoich osób i majtków w obronie Ojczyzny ju
widoczny dali dowód, i t rewolucy za takow uznali, prze-

cie ten akt niech bdzie stemplem, pieczci, znamionujc
niezmienne postanowienie caego ogóu, e zgin wszyscy

mamy, lub widzie Polsk, wielk, niepodleg i woln Ojczyzn«.

JW. Kaczkowski: »Chc mówi w ogóle nad projektem; wy-

baczy mi jednak Izba, jeli si bd musia nad szczegóami

zastanawia. Widz trzy przedmioty w tym projekcie: 1) przy-

sig, 2) owiadczenie politycznej wiary, a 3) otworzenie ksig
dla przystpienia do rewolucyi po prowincyach. Nie widz tu

adn koniecznoci usprawiedliwionego poczenia tych trzech

materyi, lecz, chcc mówi o projekcie takim, jaki nam rozdany

zosta, musz si zastanawia nad kadym z tych szczegóów.

Wstp zawiera niepolityczn myl, e n ajspiesz n i ej jest

potrzebne przystpienie wszystkich dobrze myl-
cych do sprawy powstania narodowego. S wic le
mylcy? i my to przypuszczamy? godzi si nam z tego czy-

ni usprawiedliwienie prawa? Co do 1 artykuu nie mam nic

przeciw jego redakcyi, jeli wyrazy: przez niego wykrelone

zostan. Artyku 2 jest albo abnegacy, albo (a)melioracy, albo

uzupenieniem aktu z 25 stycznia r. b. Ten artyku jest zupe-

nie niepotrzebny, skoro akt ten w zupenoci uznajemy. Co do

art. 3, w którym jest nakaz zoenia przysigi przez Naród

Sejmowi, wiemy, e Sejm jest osob moraln, której maj su-

y prawa majestatu. Jest to fikcya polityczna; przypumy, e
j rozumiemy, lecz czyby nie byo przyzwoiciej, eby Sejm wy-

kona Narodowi i Ojczynie przysig, Sejm, który brak man-

datu postpowaniem tylko swojem zastpi moe. Nadto przy-
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siga ma by wykonana królowi, którego niema, który bdzie
dopiero wybrany; jest to prowizoryjna przysiga, nigdzie nie

uywana. Co si tyczy wyznania naszej wiary politycznej, wo-

labym powiedzie, e chcemy zosta monarchi, e nie w celu

wyrzeczenia si zasad monarchii konstytucyjnej podnielimy
rewolucy; lecz ta zmiana w iczem nie nadwera treci ar-

tykuu, jest tylko wyraniejsz. Art. 6 mógby by osobnym
aktem. Powinno to byo nastpi jeszcze za przeszego Sejmu;

teraz jest to dzieo po dziele, bo gdzie jest rodzina, któraby

nie liczya synów, braci, ojców w szeregach, któraby jakich

ofiar nie poniosa? S to nader wymowne akta przystpienia

do rewolucyi, a przepis art. 6 rzuca tylko jak wtpliwo«.
JW. Woowski: ))W ogólnoci, co do projektu niniejszego,

to tylko mam do nadmienienia, i w skutku pamitnej w dzie-

jach naszych uchway Izb poczonych z d. 25 stycznia r. b.,

uznajcej przysig dawnej dynastyi wykonan za nieby. Na-

ród zwrócony do prawa oddania korony tej dynastyi, któr
uzna za zasugujc na ten zaszczyt. Dwa jedynie przedmioty

Izba Poselska mie winna na celu dzisiejszych obrad sejmo-

wych, t. j. pierwszy: wykonanie nowej przysigi Narodowi;
drugi: otwarcie ksig kocem zapisywania w nich przystpie-

nia bezwarunkowego do powstania narodowego z wszelkimi

jego skutkami i uznania za obowizujce uchwa Sejmu. Z tych

to uchwa, i std wanie, e one zapady w Reprezentacyi Na-

rodowej, wypywa, e innego rzdu mie nie chcemy, jak rzd
monarchiczno-konstytucyjny z prawem nastpstwa wybra si
mianej rodziny; dlatego mniemam, e trzy pierwsze artykuy,

wyznanie wiary politycznej w sobie obejmujce, zupenie opu-

szczone by mog
; trzy ostatnie wystarcz z odmianami tak

na wstpie, jako te w pozostaych trzech artykuach, które

ju wcznie obejmowa bd wyznanie wiary politycznej (f.

JW. Swidziski: »Co do ogóu uwag kolegi Woowskiego
nadmieni tu musz, e wnioski jego, art. 1 dotyczce. Izba

mogaby przyj; zgadzam si na nie i owiadczam, e ten

artyku midzy motywami prawa zamieszczony by moe. Dwa
pierwsze artykuy uwaam za objanienie aktu z d. 25 stycznia;

gdy bowiem tron za wakujcy uznanym zosta, oczywicie
przysiga jest rozwizana, lecz trzeba to wyraniej powiedzie.
Co si tyczy art. 2, który take uwaam jako wypyw aktu

Dyaryuss. 30
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z 25 stycznia, sdz, e jest niezbdnie potrzebny; jednak jee-

liby go mona midzy motywami prawa umieci, i na to bym
przysta. Co do uroczystego wyrzeczenia o formie rzdu, nie

rozumiem, ebymy mogli od tego odstpi. Zreszt, przy szcze-

góowej dyskusyi bd mia sposobno obszerniej wyuszczy
moje uwagi «.

JW. Zwierkowski: » Poczywszy proponowan redakcy
przez koleg Woowskiego i t, któr tu przedstawi, moe-
bymy ostatecznie projekt zredagowa mogli«.

JW. Zwierkowski czyta : »Izba Senatorska i Poselska, sto-

sownie do przedstawionego im projektu przez Komisye sej-

mowe, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Ogoszenie tronu polskiego za wakujcy uchwa
sejmow 25 stycznia r. b. nietylko usuwa od tronu Mikoaja,

cesarza Rosyi, lecz Aleksandra II, jego nastpc, i ca rodzin

dzi w Rosyi panujc.
Art. 2. Przysiga wykonana Mikoajowi I, cznie z przy-

sig Aleksandrowi II, uwaa si, jako nieprawnie dwom razem

wykonan i jako nieobowizujc Polaków z powodu zgwa-
cenia jej przez Mikoaja.

Art. 3. Wszelkie wadze, sprawujce tymczasowo wadz
królewsk, jako to : Senat, Izba Poselska, tudzie Rzd Naro-

dowy i Naczelnik Siy Zbrojnej wykonaj przysig Narodowi

polskiemu, i: niepodlego narodowa, obiór króla przez repre-

zentantów, usunicie dynastyi rosyjskiej na zawsze od tronu

polskiego, poczenie rozszarpanej Polski od r. 1768, ustano-

wienie przez Reprezentantów Narodu konstytucyi i praw, bdzie
celem ich dziaa.

Art. 4. Obywatele, wojsko, urzdnicy, wykonaj przysig^
i, w powstanie ogólne narodowe zamieniajc rewolucy, w d.

29 listopada rozpoczt, przysigaj wierno zasadom, przez

wadz najwysz zaprzysionym, przysigaj nieuznawanie

innej wadzy, jak od Sejmu polskiego wypywajcej, przysi-

gaj powici majtek cay i ycie dla ustalenia bytu, ca-

oci i niepodlegoci Ojczyzny, przysigaj wypeni wszelkie

uchway wadzy, któr za legaln niniejszem uznaj.

Art. 5. Przysiga, objta art. 3 i 4 niniejszego prawa^

obowizywa bdzie [a do wyboru] nowego króla i zaprzy-
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sienia Narodowi konstytucji, przez Naród uoonej, poczem

nowemu wadcy inna przysiga wykonan zostanie.

Art. 6. (Jak w projekcie podanym przez Komisye)«.

JW. Swidziski: »Powtarzam to, co ju raz powiedziaem,

e artykuy 1 i 2 s tylko rozwiniciem aktu z 25 stycznia, s
jego wyjanieniem; redakcya za JW. Zwierkowskiego jest roz-

szerzeniem i zniesieniem jego. Skoro Izby wyrzeky, e tron

wakuje i e mamy prawo odda go temu, kogo za godnego

uznamy, wyrzeky przez to samo, e prawa tak Cesarza, jak

jego syna i caej rodziny, z art. 1 konstytucyi wynikajce, ustay.

Art. 1 i 2 nic wicej nie zawiera. Lecz co innego jest powie-

dzie, e prawa poprzednie ustay, a co innego, e nikt z tej

rodziny nigdy ju wybranym by nie moe. Tym sposobem

wyczalibymy od wyboru Narodu pewne osoby, co przecho-

dzi nasz wadz. Sejm, na to szczególnie od Narodu wybrany
i jego w tym wzgldzie powiernik, mógby osdzi, e przy

oddzielnym rzdzie wybra mona osob z familii rosyjskiej.

My nie mamy prawa tego przesdza ; oddajemy tylko wia-
dectwo tego, co si ju stao. My teraz wyrzekamy i wyrzec

powinnimy, jak Naród nadal o losie swoim ma wyrzekaa.

JW. Gumowski: »Projekt ten nie jest pomysem samej Ko-

misyi, ale wypywem ogólnej woli Izby. Co do ogóu projektu,

nie mam nic do zarzucenia; zrobi tylko uwagi co do redakcyi.

Co do wstpu. Raz wykonana przysiga nie moe by uch[y]-

lon, lecz jedynie rozwizan z przyczyny niedopenienia insty-

tucyi Narodowi sucych; wnosz wic, aby w miejsce wyrazu:

uchylona by umieszczony wyraz: rozwizana. Nadto

sowa: dobrze mylcych s niewaciwe i powinny by
wypuszczone, gdy na haso rewolucyi 29 listopada wszyscy

powstali Polacy, wszyscy jedn okazali dno; gdzie wic
nie ma zych, nie naley wspomina o dobrze mylcych i two-

rzy nieistniejce wtpliwoci.

Co do art 112, te ju objte s uchwa 25 stycznia,

a zatem zbyteczne. Za art. 3 moe pozosta.

Co do art. 4, w miejsce wyrazu: zanim waciwszy jest:

dopóki; oprócz tego uznaj, i wymaganie od Narodu przy-

sigi jest niepotrzebne; a gdyby wikszo Izby bya za ode-

braniem przysigi, tedy nie naley onej wymaga dla Sejmu,

lecz na posuszestwo Rzdowi; bowiem Reprezentanci s to

30*
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penomocnicy Narodu
;
jake wic mog wymaga wykonania

przysigi sobie od swoich [peno]mocdawców? Takie wic -
danie sprzeciwia si wszelkiemu ustawodawstwu.

Co do art. 5, tego artykuu przyjcie lub pozostawienie

zawiso od poprzedzajcego.

Co do art. 6, akta przystpienia do ogólnej sprawy znaj-

duj potrzebne; radz atoli, aby czas do przystpienia by prze-

duony; nadto, aby w tym artykule byo wyraone, jaka wa-
dza do stolicy i komu te ksigi ma przesa, oraz gdzie maj
by one zachowane^.

JW. Tymowski: wUwagi, jakie tu Izbie miaem przedsta-

wi, s ju wyczerpane; nadmieni tu tylko, e redakcya

kolegi Woowskiego tak jest trafna, e na ni zupenie przy-

staj «.

JW. Mazurkiewicz: » Zapatrujc si na uchwa, w poczo-
nych Izbach Sejmowych d. 25 z. m. zapad, przekonywajc

si o potrzebie obszerniejszego rozbioru przedmiotu, przerze-

czon uchwa objtego, nie wchodz bynajmniej w rozbiór

zapytania, czyli dyskusya przedmiotu tego w waciwej chwili

pod rozpoznanie Izby Poselskiej przychodzi, lub nie ; uwaam
jedynie projekt przedstawiony, jako dalszy cig uchway Izb

Sejmowych, na pocztku powoanej, i zgadzajc si w ogóle

co do jego formy, przystpuj do rozbioru szczegóowych arty-

kuów, abym myli moje wzgldem takowych wobec przewie-

tnej Izby objawi. I tak 1^. Zgadzam si na wstp projektu

z wyczeniem jednak drugiego motivum: e n aj spie sz n iej

jest potrzebne przystpienie wszystkich dobrze
mylcych do sprawy powstania narodowego, a to

nietylko z tego powodu, jak susznie uwaa gos poprzedza-

jcego mi mówcy, JW. posa Gumowskiego, e wyrazy: do-

brze mylcych nasuwaj uwag, jakoby si znajdowali

pomidzy czonkami polskiego Narodu i osoby le mylce, co

wszake nie istnieje, ale szczególniej z tego widoku, i wyra-

enie tej motywacyi obudziby mogo w niechtnych narodowej

polskiej sprawie wtpliwo, szkodliwy wpyw na t spraw
wywiera mogc, jakoby nie wszyscy przystpili jeszcze do

narodowego powstania, coby w oczach zagranicy osabiao na-

rodowe dzieo. Nim za przystpi do wyjawienia uwag moich

nad szczegóowymi niniejszego projektu artykuami, winienem
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owiadczy, i nie podzielam zdania JW. Woowskiego, który

radzi w zabranym niedawno gosie, aby trzy pierwsze arty-

kuy zupenie z projektu wypuci, a myli, w nich zawarte,

czci ze wstpem, czci z nastpnymi artykuami poczy.
Chocia bowiem na wypuszczeniu z projektu dyskutujcego

si dwóch pierwszych artykuów nicby si niestracio, z po-

wodu, i myli, w takowych zawarte, na wstpie do uchway
w motywach projektu mog by zamieszczone, przecie musz
si z mojego miejsca owiadczy za utrzymaniem, art. 3, który

uwaam, jako wyrane objawienie politycznej wiary reprezen-

towanego w Izbach Sejmowych Narodu. Takie bowiem wyzna-

nie politycznej wiary, przez Reprezentantów Narodu wyrzeczone,

wykae prawdziw dno narodowego powstania i obali za-

rzuty niesprzyjajcych nam ludzi, którzy w tem powstaniu inne

cele, z urzdzeniem si narodów w dzisiejszym stanie rzeczy

niezgodne, upatruj. Zdaniem wic mojem art. 3 tak brzmie
powinien: wNaród polski owiadcza, e powstanie podniós nie

w celu pozbycia si wadzy królewskiej na zawsze, owszem,

e uznaje monarchi konstytucyjn z prawem nastpstwa wy-

bra si mianej rodziny, jako jedynie owiacie wieku i potrze"

bom swoim odpowiadajc, e form jej i w tem nawet bez-

królewiu najcilej przestrzega bdzie i nikomu ich prze-

kroczy nie dozwoliw.

Nastpnie bybym za zmian redakcyi artykuu 4 w ten

sposób: ))Dopóki Naród nowego nie obierze króla, nowa przy-

siga wykonan bdzie Narodowi, w Izbach sejmowych repre-

zetowanemu, przy którym teraz prawa majestatu zostaj«. Do-

datek: o ile ich komu nie uyczy — sdz by zbyte-

cznym, jestem wic za wypuszczeniem takowego. Co do arty-

kuu 5 projektu, i w nim upatruj potrzeb zmiany redakcyi

w ten sposób : wPrzysig takow skada bdzie wojsko,

urzdnicy, gminy i miasta w sposób i na rot, jakie Rzd
Narodowy przepisze«. Nakoniec z powodów, jakie objawiem
na wstpie zabranego przezemnie gosu, bybym za zupenem
wypuszczeniem z projektu artykuu 6, albo jeeli przew^ietna

Izba Poselska w wikszoci swojej uzna jego potrzeb, by-

bym przynajmniej za zmian oznaczy si majcego terminu

do zapisywania si osób w otwarte po powiatach ksigi na

dowód wykonanej przysigi, poczem takowe w najkrótszym
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przecigu czasu do archiwum Senatu Królestwa odesanemi

by powinny«.

JW. uszczewski: ))W wygotowaniu tego projektu miano

na wzgldzie cele polityczne, lecz sdz, e ich nie dopito.

Uwolnienie w art. 1 od przysigi jest form czcz, bo, jak

dzi aden z nas nie waha si podnie rki, któr serce pro-

wadzio, tak i Naród tem samem uczuciem paa. Artyku 2

uwaam za zbyteczny, bo w uchwale z d. 25 stycznia, wyma-
zujc art. 1 konstytucyi, usunlimy tem samem obaw wzgl-
dem caej familii Mikoaja. Art. 3 jest tylko objanieniem obe-

cnych uczu Sejmu, co na nastpny Sejm wpywa nie moe.
Wyznanie za naszej wiary politycznej w kadym naszym
akcie jest widoczne; jeli potrzebne jest do dziaa dyploma-

tycznych, Rzd moe poleci swoim ajentom, aby zwrócili

uwag dworów na te akta. Art. 4: wykonanie przysigi Sej-

mowi jest niewaciwe, bo my jestemy tylko Reprezentantami

Narodu, jake on moe nam przysiga? Naród jest osob mo-
raln i Sejm podobnie ; zobowizywanie si zatem przysig
midzy takiemi osobami uwaam za czcze; wreszcie nie naley
nam si przyodziewa t szat majestatyczn, która nam nie

przystoi. Art. 6 jest nader wany, ale tylko dlatego, e poo-

ywszy rk na sercu kady musi przyzna, emy si dalej

posunli, ni mandat dozwala; dziaalimy na mocy opinii pu-

blicznej, otwarcie zatem tych ksig byoby sankcy naszej

czynnoci.

JW. Woowski : ))Odpowiem w krótkoci JW. Swidziskiemu.

Skoro si odwoujemy do uchway z d. 25 stycznia, usunity

ju jest art. 2; bez tego nie wolnoby nam byo adnej rodzinie

odda prawa do tronu. Odpowiadajc koledze Mazurkiewiczowi,

mam honor owiadczy, e w mojej redakcyi jest powiedziane,

i oddamy tron królowi konstytucyjnemu. W tem samem jest

wyznanie wiary. Co do kolegi uszczewskiego: wadza maje-

statyczna winna by w Sejmie, bo cay Naród mie jej nie

moe. Oddalimy ju sobie wadz królewsk, nikt inny jej

mie nie moe, a kto j koniecznie mie musi«.

JW. Walchnowski : »Wstp, umieszczony przy tym projekcie:

e potrzeba jak najspieszniej powoywa do powstania, jest

niestosowny. Naród ju to wyrzek, prowincye powtórzyy;

dalibymy tem bro nieprzyjacielowi, okazujc, e musimy
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jak naspieszniej powoywa powtórnie wszystkich do powsta-

nia. Co si tyczy artykuu o przysidze, jak i gdzie ma by
skadana, s to tylko przedmioty porzdkowe administracyjne«.

JW. Szaniecki : »Dwa gówne przedmioty s w tym pro-

jekcie: przysiga i forma Rzdu, obadwa niepotrzebne i prze-

ciwne dotyciczasowym uchwaom. Co do przysigi. Jest tu

mowa o jej rozwizaniu i o jej wykonaniu. Co do rozwizania—
kto i komu ma rozwizywa przysig? Oto Naród sam sobie —
wtenczas j rozwiza, gdy powsta; nie widz zatem potrzeby

powtarzania tego. Co do wykonania, kto i komu ma wykony-

wa przysig? Naród Sejmowi czyli samemu sobie? Naród

jest panem, jake ma komu innemu wykonywa przysig?
Skoro obierzemy króla, poddamy si, zoymy nasze wszech-

wadztwo, bdzie to factum subiectionis, bdzie potrzeba przy-

siga panu; lecz wykonywa przysig, e bd sobie wier-

nym, e synowie wszystko powic w obronie matki, nie po-

trzeba, bo to ley w naturze rzeczy. Co do formy Rzdu, ju-

emy j ustanowili; jest Rzd, s jego prawida, tam jest

forma Rzdu, wyrzeklimy w imieniu naszego maego Królestwa,

lecz nie caego Narodu; potrzeba bdzie Sejmu konstytujcego,

aby zmieni ustaw konstytucyjn, lecz na to wszyscy wspó-
rodacy musz by zczeni. Trzeba nam naprzód niepodlegoci,

a potem konstytucyi, a nakoniec króla. Jeli go wprzód obie-

rzemy, bdzie nam kto prawa dyktowa, nie bdzie mona
tak miao naradza si, i jeeli wprzód uoymy konstytucy,

pan ten bdzie musia stosowa si do naszej woli. Co do wy-

znania wiary politycznej, Europa wie, e yczymy sobie mo-

narchii konstytucyjnej «.

JW. Marszaek: wJuemy wysuchali wszystkich gosów co

do ogóu projektu ; rozbiór szczegóowy odkadamy do nast-

pnej sessyi; aby za Komisye miay czas korzysta ze wiatych
uwag tu objawionych, solwuj sessy do dnia jutrzejszego na

godzin 9 zrana<(.

Wadysaw hr. Ostrowski, Marszaek.
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Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 4. Lu-
tego 1831 r.

Wezwany przez JW. Marszaka JW. Sekretarz czyta list

obecnoci. Obecnymi byli:

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski. Jan hr. Ledóchowski. Józef Gostkowski. Jan Szymczykiewicz. Andrzej

Walchnowski. Stan. Nowakowski.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Franciszek

Jaboski. Jan Olrych Szaniecki.

Z Województwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski. Józef hr. Ledóchowski. Antoni Libiszewski. Antoni Su-

chodolski. Fra. Soltyk. Koman Sotyk.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski. Jan Pusztynika*

Ludwik empicki. Jan Posturzyski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Jan Nep.

Gliszczyski. Marcin Radoski. Kazimierz Bartochowski. Kantorbery Ty-

mowski. Wadysaw hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Antoni Rembowski. Sebastyan

Szymoski. Antoni Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Józef Ziemicki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst Mo-

rozewicz. Ksawery hr. Niesioowski. Józef Swirski. Józef Rozenwerth.

Deputowani: JJWW. Pawe Cieszkowski. Wojciech Wgleski.
Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Wincenty Chemicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Stanisaw
hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Franc. Dbrowski. Ignacy Sta-

rzyski. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczycki. Augustyn Subicki. Jó-

zef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Micha Piotrowski. Walenty
Zwierkowski. Franciszek Woowski. Ksawery Czarnocki. Wojciech Cho-

decki. Antoni Zawadzki.

Z Województwa Podlaskiego, Posowie: JJWW. Wadysaw
Zawadzki. Ignacy Wyk. Józef hr. Maachowski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Feliks Gumowski. Ka-

likst Mierzejewski.

Z Województwa Augusto wskiego. Posowie: JJWW. Józef

hr. Starzeski. Jan Augustowski. Franciszek Kisielnicki.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Antoni Kruszewski.

Józef Wiszniewski.
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JW. Jan Ledóchowski, w materyi porzdkowej: ))Komisye tak

mao maj czasu do wygotowania projektów^ i w tym wzgl-

dzie upowaniy mnie, abym prosi JW. Marszaka o odroczenie

na tydzie posiedze, gdy inaczej nie podobna jest wygotowa
projektu bardzo wanego wzgldem limity Sejmu; jeeli sessya

po sessyi nastpowa bdzie, w aden sposób Komisye nie od-

powiedz temu zaufaniu, jakie w nich Izby pooyyw.
JW. Marszaek: ))W odpowiedzi na gos JW. preopinanta

mam honor owiadczy, e gdy podany przezemnie wniosek

odroczenie posiedze na czas duszy ma na celu, moglibymy
si wstrzyma z tem zawieszeniem kilkodniowem, aby, w ra-

zie przyjcia mego projektu, podwójnych nie czyni odrocze«.

JW. Rembowski: »Jak widz, e nasze ciao prawodawcze

zamienia si coraz bardziej w wadz wykonawcz; spostrze-

gam w niem zasiadajcych Ministrów, dyrektorów jeneralnych,

radców stanu ; by moe, e niezadugo ujrzelibymy w niem

prezesów kom. wojewódzkich, komisarzy obwodowych. Po-

dobny skad Izby nietylko nie wróyby nam pomylnej przy-

szoci, ale, co wicej, byby dla nas zagraajcym. Chcie by
prawodawc i wykonawc — to charakteryzuje despotyzm;

obowizki jednego tak s róne od drugiego, e si na mo-

ment razem z rzdem reprezentacyjnym pogodzi nie dadz.

Przy Rzdzie jest take pocztkowanie praw; projekta zatem,

od Rzdu przychodzce, nie doznaj albo adnej, albo sabej

tylko opozycyi. Naprzód, e zasiadajcy urzdnicy przeciw so-

bie samym powstawa nie bd, przeciwnie, jak za wasnem
dzieckiem wszystkiemi siami obstawa. Powtóre, Ministrowie,

radcy stanu, szafarze urzdów^, zaszczytów, dzieraw dóbr na-

rodowych — gdy na ich przedstawieniu Rzd polega musi —
atwiej znajd w kolegach stronników, wyznawców i obroców.
Przeszo najlepsz jest dla nas nauk, wszake za znienawi-

dzonego rzdu najwitsze petycye, bo tyczce si wolnoci
osobistej, upaday w Izbach. Dlaczego ? Oto, e zasiadajcy

w Izbie urzdnicy nietylko wzdrygali si narazi rzdowi, ale

rekrutowali [mu] stronników. Mielibymy ten sam bd pope-

nia? Nie twierdz, aeby poselstwo miao by przeszkod do

piastowania urzdów administracyjnych lub sdowych w kraju;

nie, bynajmniej, nikomu nawet waciwiej powierzane by nie

^^S^t jak tym, którzy zyskali zaufanie swoich wspóbraci, ale
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miem twierdzi, e nie mona by prawodawc i wykonawc
razem; dla czego wnosz, aeby wszyscy Posowie i Deputo-

wani, powoani do urzdów administracyjnych lub sdowych,
rezygnowali albo jedno, albo drugie. Nie upieram si przy

mojem zdaniu, lecz sdz by moim obowizkiem zwróci
uwag Izby na to, co zgubnem dla pomylnoci swojego kraju

uwaam. Jeeliby Izba nie dzielia mojego zdania, uprasza-

bym przynajmniej o wzmiank w protokóle dzisiejszego po-

siedzenia«.

JW. Marszaek: wStosownie do przepisów prawa, raczy JW.
Pan zoy wniosek swój u laskicc

JW. Woowski: »W odpowiedzi na gos JW. Ledochow-

skiego, owiadczam, e odroczenie kilkodniowe sessyi nawet po

roztrznieniu dzisiejszego prawa nastpi nie moe, bo s
jeszcze dwa wane projekta, którymi Komisye ju si zaj-

muj: jeden wzgldem limity Sejmu, drugi wzgldem juris-

titium«.

JW. Swirski: wGdy koledze Rembowskiemu odpowiada
nie mona, ja chciabym jedne tylko rzecz nadmieni, e z jego

gosu mógby kto sdzi, i wszystkie awki tej Izby sami

tylko Ministrowie zasiedli, gdy tymczasem tak nie jest ; kady
z Reprezentantów wie, na czem jest oparte jego penomocnictwo,

i wszyscy, którzy dostali urzdy, wyszli ju z Izby. Suszn
byoby rzecz nowych da wyborów, ale nie godzio si
twierdzi, e Izba zamienia si w wydzia rzdowy, bo na to

nie zasuya«.
JW. Marszaek: wZapewnie to powtórzonem bdzie, skoro

wniosek JW. Rembowskiego przyjdzie pod dyskusy, która

teraz miejsca mie nie moe«.
JW. Tymowski: »Podzielam zdanie JW Ledochowskiego

co do odroczenia sesyi ; odraczajc bowiem stosownie do po-

trzeby, unikniemy obszernej o limicie dyskusyi«.

JW. Marszaek: ))Czy Izba wniosek JW. Ledochowskiego

popiera? w tym bowiem razie wypadnie na kilkanacie dni

odroczy sessy«.

Gosy: wProsimy chocia na tydzie !«.

JW. Zwierkowski: »Zatrudnienia Komisyi organicznej s
nam wiadome, lecz nie mniejsze s prace Komisyi skarbowej

Mamy najwaniejsz rzecz, bo budet we wszelkich szczegó-
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lach roztrzsa; musimy go przejrze, aby by gotowymi do

odpowiedzi na wszelkie zapytania czonków Izby. Wnosz wic,
eby na kilka dni sessy zasolwowano«.

JW. Swidziski : wZupenie dziel zdania poprzedzajce, co

do potrzeby zawieszenia sessyi na dni kilka, dla dokadniej-

szego wypracowania projektów do praw, ale dopóty sessyi za-

wiesza nie mona, dopóki projekt wzgldem trwania lub limity

Sejmu i drugi, wzgldem zwoania sejmików dla dopenienia

Izby, nie zostan zaatwionymi. Dzisiejszy projekt, wczorajszym

wyjaniony rozbiorem, niedugiej zapewne potrzebowa bdzie
dyskusyi ; czas wic popoudniowy obróci mog Komisye na

przygotowanie projektu o limicie Sejmu, na jutrzejsz sessy
poda si majcego«.

JW. Mazurkiewicz: »cz si ze zdaniem JW. Marszaka,

e, nim projekt o limicie Sejmu rozstrzygnitym zostanie, nie

mona odracza sessyi; nie zgadzam si za z JW. Zwierkow-

skim; Komisya bowiem skarbowa z powodu swoich zatrudnie

mogaby si na sessyach Izby nie znajdowa«.

JW. Fra. Sotyk: »Obecne pooenie rzeczy wymaga ko-

niecznie limity Sejmu; co si tyczy wniosku JW. Swidziskiego,

zwrómy uwag na rzd przeszy. Marszaek przeszego Sejmu
tak umia czas rozdziela, e i Komisyom zostawi dosy do

narad czasu, i projekta wczenie drukowane czonkom Izby na

par dni przed sessy rozdawane byy. Jutrzejszy projekt przy-

szedby pod rozwag nieprzygotowanych Reprezentantów. JW.
Marszaek powinienby wic w skutku prawem nadanej mu
wadzy przynajmniej na dni kilka sessy solwowa«.

JW. Marszaek: wMusz tu odpowiedzie koledze Sotykowi,

o ile jego gos mnie si osobicie dotyczy. JW. Marszaek ze-

szego sejmu móg taki rozkad czasu uczyni, bo projekta na

kilka tygodni, na kilka nawet miesicy przed Sejmem wygo-

towane byy; teraz za, dzi podany do laski projekt jutro, naj-

dalej pojutrze, pod dyskusy przychodzi ; teraniejszy bowiem
Sejm z rzeczywistej potrzeby jest zwoany, a dawne tylko dla

zabrania czasu i dopeniania formalnoci si odbyway«.

JW. Roman Sotyk: »Dawny rzd sejmy na to jedynie zwoywa,
aby pozornie konstytucyi dopeni i mniej wanymi zarzuci go

przedmiotami. Dzi, gdy wszystkie projekta od nas pochodz,

wszystkie widoki prywatne, osobiste ustpi powinny przed
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spraw Narodu. Nie mog przypuci, aby si godzio w tak

wanej i niebezpiecznej chwili, w tej, e tak powiem kryzys

Europy, nawet na dni om limitowa sessye, bo i to jest

za dugo«.

JW. Zwlerkowski : »Wic lepiej bdzie, gdy adnych nie

wygotujemy projektów ?«

JW. Swidziski: »Jeeli Izba da, aeby projekt o limi-

cie Sejmu by drukowany, mona bdzie o dzie jeden sessy

spóni«.

JW. Marszaek: wMona wic bdzie sessy odoy do

poniedziaku((.

JW. Swidziski, jako referent Komisyi organicznej:

))Komisya organiczna, przejrzawszy wniosek JW. Klemensa

Witkowskiego wzgldem rozszerzania pomidzy wojskiem wia-

domoci, tyczcych si naszej sprawy, projektuje, aby ten wnio-

sek odesaa do Wodza NaczelnegO((.

JW. Lempicki, referent Komisyi organicznej. ))Mam

honor przedstawi Izbie zdanie Komisyi organicznej o wniosku

JW. Chomentowskiego o uzupenienie Izby; sdzi Komisya,

aby odesa ten wniosek do Rzdu«.
JW. Marszaek: » Mojem zdaniem projekt ten winienby

wróci do Komisyi, aby by rozebrany cznie z podanym ode-

mnie na wczorajszej sessyi projektem«.

Izba zgodzia si na wniosek JW. Marszaka.
JW. Swidziski: wKomisye poczone uoyy na dniu wczo>

rajszym now redakcy projektu o przysidze, lecz dla krótko-

ci czasu zmiany te nie mogy by wydrukowane i rozdane

czonkom Izby«.

JW. Morozewicz : »Na poczonych wczoraj Komisyach pro-

jekt o przysidze przerobiony zosta w ten sposób, e wstp
zosta zmienionym, i z szeciu artykuów trzy tylko powstay.

Redakcya jest nastpujca:
»Izba Senatorska i Poselska, stosownie do przedstawio-

nego im przez Komisye sejmowe projektu i po wysuchaniu
tyche Komisyi, zwaywszy, i wskutku uchway sejmowej

z d. 25 stycznia r. b. przysiga, byemu królowi Mikoajowi,

tudzie jego nastpcy Aleksandrowi Mikoajewiczowi wykonana,
za nieobowizujc uznan zostaa; zwaywszy potrzeb owiad-
czenia przed Europ, jaka forma rzdu dla Polski jest naj-
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waciwsz i zwaywszy, nakoniec, stosowno uatwienia

wszystkim Polakom przystpienia do powstania narodowego

przez zamieszczenie podpisów w ksigach, na to przeznaczo-

nych, postanowiy i stanowi, co nastpuje:

I. Naród polski owiadcza, e rewolucy podniós nie

w celu pozbycia si wadzy królewskiej, owszem, i uznaje

monarchi konstytucyjn z prawem nastpstwa wybra si

majcej rodziny, jako jedynie odpowiadajc potrzebom swoim,

e form jej w tem nawet bezkrólewiu najcilej przestrzega

bdzie i nikomu ich przekroczy nie dozwoli.

II. Dopóki Naród w Sejmie, do tego upowanionym, no-

wego nie obierze króla, nowa przysiga zoona bdzie Sejmowi,

Naród reprezentujcemu, przy którym teraz prawa majestatu

zostaj. Przysig skada bdzie wojsko, urzdnicy, gminy
i miasta podug roty nastpujcej: — (która zostanie potem od-

czytan).

III. Otwarte bd przez miesic po województwach, po-

wiatach i miastach ksigi, w którym zapisany bdzie akt pow-

stania narodowego, jaki przez Rzd Narodowy przesany zo-

stanie w dowód przystpowania obywateli wszelkiego stanu.

Ksigi takowe, po upynieniu miesica od ich otwarcia prze-

sane bd do stolicy i zachowane zostan na wieczn pamitk.
Wykonanie niniejszej ustawy poleca si Rzdowi Naro-

dowemu((.

Oka teraz rónic i powód zmian. I tak: co do art. 1,

zosta on wypuszczony w nowej redakcyi z uwagi, e by
prostym wypywem uchway z d. 25 stycznia. Dla logicznego

wic porzdku winien by by w powodach obecnego prawa
zamieszczonym.

Artyku 2 uznany zosta za niepotrzebny, bo uchwaa z 25

stycznia, stanowica, e Naród moe tron odda temu, kogo
za godnego uzna, tem samem prawa dawniejsze familii rosyj-

skiej przecia.

Artyku 3 zachowany zosta z maemi zmianami w redakcyi.

Artyku 4 i 5 zostay z sob poczone; powiedziawszy
bowiem, e przed wyborem króla przysiga ma by wykonan,
wypadao doda, przez kogo, komu i jak ma by w^ykonan;
z tego artykuu wypuszczone zostao, e: nastpnie królowi
wykonana bdzie przysiga, rozumie si bowiem, e przed



- 478 —

wyborem króla uoona bdzie nowa konstytucya, trzeba wic
bdzie now wykona przysig na nowe zasady.

Artyku 6 zmieniony zosta tylko co do redakcyi. Teraz

zapewne przystpimy do rozbioru szczegóowego projektu.

Odczytam wic wstp«.

JW. Rom. Sotyk: »W nowej redakcyi takie same widz
sprzecznoci z moim projektem, jak w wczorajszej, a miano-

wicie co do familii panujcej; musz tedy wyjani powody,

dla których pragn, aby caa familia Mikoaja od tronu usu-

nit zostaa.

Odjcie korony Mikoajowi, a nawet i jego nastpcy, po-

dug zdania mego, nie uzupenia cakowitego zerwania z pa-

nujc w Moskwie famili, gdy nie odejm[uj]e cakowicie

nadziei wstpienia na tron polski któremu z ksit rodu tego;

co wicej, upowania niejako przewrotn ich polityk do ro-

szczenia sobie prawa do tronu Piastów i Jagieów. Nie masz dla

nas króla i królewicza, pozostaj jego nastpcy. Ta niepewno,
ta dwuznaczno mogaby dla nas zgubne przynie skutki.

Mimo dawne zwizki [i] Kongresu Wiedeskiego tymczasowe

traktaty, skoro powstanie nasze przez cig kilku miesicy nie-

odmiennego postpowania wzronie i gronem si stanie, musi

polityka europejska do naturalnego powróci biegu, i potrzeba

równowagi w Europie wszystkie mniej wane widoki prze-

zwyciy. Z jednej strony stanie Europa, z drugiej Moskwa;
nam midzy dwoma wybór pozostanie, wybór midzy wolno-

ci i cywilizacy, a pozornemi swobodami i barbarzystwem,

pokrytem barw cywilizacyi. atwy wtedy byby wybór, zaiste,

ustalenia zapomoc Moskwy lub Europy niepodlegoci Polski;

wyryty jest on w sercach naszych. Ale my, wasnemi siami

mocni, niezomn wol uzbrojeni, na siebie samych tylko ra-

chowa winnimy, sprzymierzeców za tam szuka, gdzie nam
ich interes, nasz charakter narodowy i starodawne pamitki

wskazuj. Poty Polska posiadaa istnienie niepodlege i zna-

czenie swoje w Europie dochowaa, dopóki nie wesza w sto-

sunki niebezpieczne i nie rzucia si, i tak powiem, w rce
Rosyi. Korzystajmy z nauk przeszoci — i teraz, i na przyszo,
zerwijmy wszelkie zwizki z famili, panujc w Rosyi, które

nie sprzymierzeców, ale panówby nam przyniosy, a na zawsze

pozbawiy nas pomocy mocarstw europejskich. Bdmy najgó-
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wniej Polakami niepodlep^ymi, w wasnej sile zbawienia szu-

kajcymi, lecz sprzymierzeców nie na Wschodzie, lecz na

Zachodzie szukajcymi.

Owiadczam si wic za zupenem oddaleniem na teraz

i na zawsze familii Romanowów od tronu polskiego«.

JW. Morozewicz: wObowizkiem czonków Komisyi jest

usprawiedliwia wnoszone projekta. Kwestya kolegi Sotyka

zdaje si o tyle potrzebowa wyjanienia, o ileby moga w wst-
pie by zamieszczon. Uchwaa, usuwajca od tronu Mikoaja,

uczynia to, co jest umieszczone w powodach obecnego prawa,

uznaa przysig, niesychanym sposobem dla dwóch osób ra-

zem wykonan, za niewan. Poniewa to tylko byo powodem
do obecnego prawa, moglimy si tylko na ni powoa. Wnio-

sek za kolegi Sotyka musiaby by przedmiotem wyranego
dodatku. We wstpie bowiem, który jest tylko wypywem
z uchway 25 stycznia, pooonym by nie moe, lecz familia

Romanowów dostatecznie jest usunit od tronu uchwa z 25

stycznia. Przesdzenie za, jakie kolega Sotyk chce uczyni
wzgldem nastpnego Sejmu konstytuujcego, jest we wstpie
niepodobnem i mniej susznem, chcielibymy bowiem temu
gosowi powszechnemu narzuca prawa«.

JW. Woowski: »Uprzedzi mnie kolega Morozewicz w go-
sie swoim. My tu nic nowego nie stanowimy, tylko rozwijamy

uchwa z 25 stycznia i wyrzekamy jej skutki; dodam tu je-

szcze, e nietylkobymy prejudykowali wzgldem nastpnego
Sejmu, ale nadto bylibymy z sob w sprzecznoci Day si
sysze gosy, e kiedy bdzie szo o uoenie konstytucyi, po-

trzeba bdzie na to osobnego sejmu, aby stanowi ciao kon-

stytuujce; my idziemy w lady Francyi od r. 1792; pamitaj-

my na to, e tam pierwsze zgromadzenie byo konstytuujce,

a drugie prawodawcze; my jestemy tem drugiem ciaem, nas

rewolucya zastaa ciaem prawodawczem. Gdybymy gdziekol-

wiek byli powiedzieli, e rodzina Romanowów ma prawo do

naszego tronu, musielibymy dzi to odwoa, lecz skoro

w uchwale z d. 25 stycznia wyrzeklimy, e nam suy prawo
odda tron, komu zechcemy, artyku wic drugi wczorajszego

projektu jest niepotrzebny; przez wyczenie za, projektowane

przez JW. Sotyka, familii Romanowów na zawsze od tronu
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osobnebymy stanowili prawo. Stanówmy wic w naleytym
porzdku i pozostamy w przyzwoitych granicach«.

JW. Roman Sotyk: ^)W poprzednich gosach okazaa si
wyrana parcyalno; podobao si kolegom nazwa wstp
do dzisiejszego prawa rozwiniciem tylko uchway z 25 sty-

cznia; jeeli tam nietylko król, ale i królewicz wyczony od

tronu, czemu i caej familii nie wyczy. Jeeli tego nie mo-

na we wstpie zamieci, to moe by w osobnym artykule

pooone. Zarzucano take, e byoby to przesdzaniem czyn-

noci przyszego sejmu, lecz cae nasze dziaanie jest takiem,

jest tylko tymczasow^em. Najwikszy interes, z politycznych sto-

sunków wypywajcy, wymaga, abymy si stanowczo owiad-
czyli. Co si tyczy Sejmu konstytuujcego, bior przeciwnych

mojemu zdaniu kolegów za sowo i w dalszym cigu projektu

na tej zasadzie zbija bd ich wnioskia.

JW. Swidzmski : »Nie bd powtarza, comju wczoraj i dzi-

siaj w tej Izbie owiadczy; dodam tylko, e przesdzamy ar-

tyku obecnego projektu, który przyszemu Sejmowi nadaje

prawo wybierania króla. Kto moe wycza osoby, temu i wy-

biera wolno, bo monaby tyle osób wyczy, e w kocu
niktby do wyboru nie pozosta. Nie moemy wic rozstrzyga

tej kvv^estyi, dopóki wspomniony przezemnie artyku z kolei nie

przyjdzie pod rozbiór«.

JW. Bonawentura Wiemojowski, jako minister: »Nim do

objawienia mego zdania przystpi, musz tu owiadczy, e,
jeli niezupenie przygotowany przychodz, przypisa to naley
postpowaniu Komisyi sejmowych, których czonkowie ani o pro-

jektach, ani o czasie swego zebrania Rzdu nie uwiadamiali;

rozumiem, e, kiedy inicyatywa we wszystkich trzech jest wa-
dzach, powinnyby si wszystkie z sob znosi. Nie myl wpra-

wdzie, aby czonkowie Rzdu mogli co doda do wiata wa-

szych Komisyi, lecz jako bliej obeznani ze stosunkami kraju,

jako reprezentujcy wadze, których praw broni maj, eby
byli przytomni naradom Komisyi. Teraz przystpuj do rzeczy.

Izba pozwoli mi mówi ogóowo o projekcie, gdy nie byem
przytomnym wczorajszym obradom. Naprzód redakcya powinna

by drukowana, bo prawo nie jest nage, a dyskusya wtenczas

jest dokadniejsza. Gównym zamiarem tego projektu jest to,

aby wojsko i urzdnicy wykonali przysig; powtóre, aby otwo-
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rzono ksigi w caym kraju do przystpienia do rewolucyi.

Wszystko, co jest obce tym celom, winno by wypuszczone

z projektu. S tam powtarzania niepotrzebne praw ju posta-

nowionych, które lylko rodz wtpliwo; s tam nowe zupe-

nie postanowienia, lecz nie godzi si przesdza dziaa przy-

szego Sejmu, nie godzi si dwóch lub trzech projektów w je-

dnem prawie mieci. Czemu ich ostr lini nie odczy?
Przejdmy teraz do wstpu: Izba tam odwouje si do uchway
z 25 stycznia w sprawie o Rzdzie; ju si raz do niej odwo-

ywaa. Czyli Izba boi si tego, co w entuzyazmie wyrzeka?
Moe by, e w zapale to wyrzeka, ale z rozwag, bo od

d. 29 listopada do 25 stycznia dosy byo czasu do namysu.
Wyraenie za, e potrzebne jest przystpienie wszystkich do-

brze mylcych do sprawy powstania, jest wcale niestosowne«.

JW. Marszaek: » Zwracam tu uwag JW. Ministra, e roz-

biera artykuy, z nowej usunite redakcyi«.

JW. Minister: »To nie jest opuszczone w nowym wstpie,

prosz wic o odczytanie go«.

JW. Morozewicz czyta wstp nowej redakcyi, powyej ju
zamieszczony.

iW. Minister: ))Nie odchodz wic od materyi, gdy mówi
o wstpie; jest w nim odwoanie si do uchway z 25 stycznia;

jest w nim zamieszczone zupenie niepotrzebne zniweczenie

przysigi; jest w nim mowa o formie przyszego rzdu. Mate-

rya ta zupenie jest obca podanemu projektowi, powinna by
przedmiotem osobnego prawa inaczej wymotywowana. Nie widz
take potrzeby przysigi dlatego, e Rzd nowy jest ustano-

wiony. Uwagi moje nad szczegóami zachowuj do waciwego
miejsca<(.

JW. Swidzisi(i : wMam sobie za obowizek odpowiedzie
na zarzut JW. Ministra uczyniony Komisyom, e nie komuni-

kuj Rzdowi projektu do praw. Wiadomo, z jakim popiechem
dziaamy, lecz gdyby czonkowie Rzdu raczyli na tych aw-
kach zasiada, byliby przytomni wczorajszej dyskusyi, byliby

wiedzieli, e Komisye miay si zaj zmian redakcyi. Projekt

za pierwiastkowy, od czterech dni drukowany, móg im by
wiadomy, lecz by tu wczoraj jeden z czonków Rzdu, JW.
Biernacki, a nawet nam myli swoje wzgldem projektu obja-

wi, nie mog si wic Ministrowie zasania niewiadomoci.
Dyaryusz. 31
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Co si za tyczy zarzutu JW. Ministra, e zasada o monarchii

konstytucyjnej niestosownie jest w tern prawie objawiona, nie

wiem, czy godzi si, aby Minister przeciwko takiej powstawa
zasadzie«.

JW. Minister: wizba osdzi powody, dla których na pewne
wyraenia nie odpowiem. Co si za tyczy zarzutów, e nie

przystoi Ministrowi na takie zasady powstawa, owiadczyem
tylko, e takich zasad nie ogasza si ukradkiem; juzem raz

wyrzek stanowczo w tej Izbie moje sumienne przekonanie, e
tylko rzd konstytucyjno-reprezentacyjny dla Polaków jest nie-

zbdnie potrzebny, lecz odróniam t zasad od praw Izby

niekonstytuujcej. Obrocy prawa powouj si, e trzeba inne

narody zapewni o naszej dnoci, lecz opinia dostatecznie si
objawi przez porzdek w rewolucyi; nie potrzeba tego w pra-

wach ogasza. S zdania, aby zwoa nowe sejmiki, aby ze-

bra Izb w podwójnym skadzie; lecz nikt jeszcze nie poway
si przyzna, e przy teraniejszem niekompletnem zebraniu

i wyborach, pod innemi okolicznociami nastpionych, nie mo-

na przyznawa Izbie prawa wyrzekania o przyszych zasadach

rzdu. Ze jestem przeciwny wnioskom, na wstpie umieszczo-

nym, nie ubliam przeto memu obowizkowi i zadosy czyni
wasnemu przekonaniua.

JW. Jan Ledóchowski: ))Na zarzut JW. Ministra, jakoby Izba

nie bya ukonstytuowan i nie miaa stosownego mandatu, tem
odpowiadam, e gos, który z awki Ministrów syszymy, od

tej Izby nieukonstytuowanej pochodzi. Jeli my mandatu nie

mamy, niema Rzdu, ani Ministrów, bomy nie mieli prawa
stanowi Rzdu, a ten Ministrów mianowa. JW. Minister po-

daje wszystkie przez nas ustanowione prawa w wtpliwo,
uwaa je za ze i nieprawne; ten zarzut zdaje mi si niesuszny«.

JW. Minister: ))Nie bd naduywa cierpliwoci Izby; po-

wiem tylko, e Izby w gwatownych przypadkach mogy Rzd
stanowi, ale Ministrowie, przez Rzd mianowani, nie maj obo-

wizku mówi przeciw swemu przekonaniu i prerogatywom

Rzdu«.
JW. Posturzysici : wUwaam w samym wstpie nastpu-

jce kwestye, od których rozwizania cay zawis projekt:

1. Kiedy przysiga od Narodu dla króla ustaa?
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2. Czyli teraz nowa przysiga jest potrzebna, od kogo

i dla kogo?

3. Czyli jest dzisiaj poytecznem formowanie aktów, za-

wierajcych przystpienie do sprawy narodowej?

4. Czy moemy i potrzeba jest wyrzeka dzi o formie

rzdu, do której Naród na przyszo zmierza?

Co do I-go, sdz, e przysiga Narodu dla króla kon-

stytucyjnego zawsze bya warunkowa, zaleaa bowiem od do-

trzymywania przysigi ze strony króla. Pogwacenie przez niego

przyrzecze. Narodowi zaprzysionych, zrzdzio wypadki nocy

29 listopada. Naród, prawnie w obu Izbach Sejmowych repre-

zentowany, d. 18 grudnia r. z. uzna rewolucy za narodow
i nastpnie si ogosi niepodlegym; przysiga przeto królowi

rozwizan zostaa w chwili wypowiedzenia mu posuszestwa.

Noc 29 listopada bya pocztkiem tego aktu; przystpienie do niej

w caym Narodzie przez widoczne oznaki, bo przez powszechne

uzbrajanie si, byo tego aktu kontynuacy, a dzie 18 gru-

dnia r. z., w^ którym Izby Sejmowe unarodowiy i uprawniy
zaczt rewolucy, sta* si jego uzupenieniem; spodziewane

nakoniec zwycistwo si bdzie ostatecznym skutkiem. W mo-

jem przeto przekonaniu rzeczywiste rozwizanie przysigi na-

ley uwaa z dniern 29 listopada; uroczyste za uznanie tej

zasady z d. 18 grudnia r. z., nie za 25 stycznia r. b., bo w tym
dniu Naród uzna Mikoaja za odpadego od roszczenia praw
do polskiej korony. Prawnie za i politycznie rozumujc, niema
wtpliwoci, e uzna tem samem za odpadych i jego nastp-

ców, bo kto za ycia prawo ju utraci, ten go sukcesorom

swoim zostawi nie moe. Gdybymy przeto uznali, e przy-

siga dopiero 25 stycznia rozwizan zostaa, tem samem po-

dalibymy w wtpliwo prawo wszystkich poprzedniczych

rewolucyjnych dziaa.

Co do 2-go. Potrzeba przysigi politycznej zaczyna si
dopiero wtenczas, gdy s dwie strony, t. j. król i Naród. My
wyrzeklimy, e króla nie mamy; zostaje wic tylko jedna

strona, ta strona sama sobie przysigi wykonywa nie moe;
gdyby Sejm da jej od Narodu, zdawaby si przez to samo
z nim rozdwaja. Nie moe by take dana przysiga dla

Rzdu, raczej Rzd Narodowi takow wykona powinien, b-
dc od niego zawisym. Rkojmi za posuszestwa dla Sejmu

31*
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i wadz przeze postanowionych, szuka nam wypada nie w so-

wach przysigi, lecz w sile moralnej i fizycznej Narodu. Si
moraln jest zapa powszechny do zjednoczenia wszelkich rod-

ków na pokonanie zewntrznych nieprzyjació naszej sprawy,

a prawa na wewntrznych burzycieli, którzyby celowi zjedno-

czenia si czynnie przeszkadzali. Fizyczn za jest przymus na

pojedynczych, którzyby postanowieniom ogóu ulega nie chcieli.

Co do 3-go. W chwili pierwszego wybuchu rewolucyi

zaleao wiele na wiadomoc[i] i przekonani[u] si, czyli cay
Naród lub przynajmniej wiksza jego cz do niej przyst-

puje. Mogy by potrzebne jeszcze wtenczas dowody pisemne,

ale jednomylny zapa Narodu, uprzedzajc wszelk troskliwo,

okaza w pierwszych zaraz chwilach powstania zupenie nie-

potrzebnem zbieranie podobnego rodzaju dowodów poszczegól-

nych. Czyny, zawsze dobitniej mówice, jak wszelkie pisma,

usuny chociaby i najmniejsz wtpliwo o jednomylnoci
ycze Narodu. Zaprowadzenie przeto dzi ksig, majcych by
zbiorem pisemnych dowodów, nietylko jest zbytecznem, ale na-

wet mogoby si sta szkodliwem przez to, i, jeliby, bdto
dla przekonania, e kto do rewolucyi przystpi czynami, nie

potrzebuje pismem, bd dla wszelkich innych przyczyn z pod-

pisaniem aktu przystpienia nie pospieszy si, zdawaby si mo-

go, i nie wszyscy podzielaj denia naszej rewolucyi. Mo-

gyby si std wyrodzi szykany wewntrzne jednych przeciw

drugim, a co gorsza, powstaaby std suszna wtpliwo u ob-

cych, e Sejm nawet nie jest przewiadczonym o jednomylno-

ci Narodu, gdy pragnie zebra dowody pisemne poszczególne.

Codo 4-go. Zdaniem mojem, uwaajc Naród sam w so-

bie, zawczenie byoby w naszym Sejmie wyrokowa o przy-

szym ksztacie rzdu; gdy przybd bracia nasi z prowincyi,

których zjednoczenia z nami spodziewamy si, natenczas wspól-

nie z nimi bdzie przyzwoitem naradzi si nad przysz kon-

stytucy kraju. Uwaajc wszake obecnie na stosunki ze-

wntrzne, gdy zachodzi obawa, iby mocarstwa ocienne nie

posdziy nas o denia do demokracyi, co, jako ich interesowi

przeciwne, wzbudzaby mogo nieprzyjazne dla nas yczenia;

gdy za formy monarchii konstytucyjnej s przynajmniej po-

wierzchownie do nich zblione, zgodzibym si na wyznanie

w tej mierze wiary politycznej; sdz atoli, e takowe wyzna-
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nie ju jest dopenione w owiadczeniu 25 stycznia r. b.; wy-

razy w niem bowiem, e Naród polski, ogaszajc si niepod-

legym, ma prawo odda koron polsk temu, kto si godnym
jej okae, znamionuj widocznie zamiary, e nie do rzeczypo-

spolitej, lecz do monarchii konstytucyjnej dymy«.
JW. Józef Ledóchowski : wSzanowny preopinant uprzedzi

moje myli. Wyraenie, e trzeba uatwi mono przystpie-

nia do rewolucyi, jest niestosowne. Wstp jest sprzeczny z czy-

nem i z uchwaami naszemi. Uchwalilimy d. 18 grudnia, e
powstanie jest narodowe. Naród to ju powtórzy, nie ma wic
potrzeby skadania przysigi Sejmowi; to bowiem byoby tak

niestosowne, jak gdyby mandant swemu plenipotentowi zaprzy-

siga, e to bdzie wanem, co ten w jego imieniu postanowi.

Jedno z pism rzucao na nas pociski, e czynnoci nasze mao
maj energii; przyjmujc przedstawiony wstp do projektu, da-

libymy im w rk miecz i pióro, jakkolwiek mniemanie to jest

faszywem, bo, kiedy wystpujemy w szranki z mocarzem, prze-

ciw któremu bohater wiata na czele wojsk caej prawie Eu-

ropy wystpowa, nie mona nam przypisywa trwoliwoci.

Równie otworzenie ksig po powiatach nie jest zgodne z zda-

niem mojem«.

JW. Swirski : wZarzuty czynione, e powtarzamy prawa, s
niesuszne, bo wstp nie jest prawem, ale usprawiedliwieniem

prawa.

Co do przysigi, kady rzd wymaga przysigi, e jego

principia bd popierane. Tu Sejm da przysigi od wadzy
wykonawczej na to, e w duchu Sejmu bdzie dziaa pod

rygorem usunicia z urzdu. Od pocztku rewolucyi syszymy
odgosy: jedno, bo w niej sia. Mianujc Dyktatora, krzy-

czelimy take: jedno, bo w niej sia, lecz, suchajc go,

bylibymy poszli do Moskali. On jednak nie by temu winien, bo

nie mia podanych adnych principiów, lecz my tu zakadamy
zasady i damy na to przysigi. Teraz wic urzdnicy nie bd
si mogli wymawia niewiadomoci, nie bd mogli tómaczy
dowolnie tej ogólnej zasady: jedno. Jeden z preopinantów

uwaa ksigi za mas dowodów, wanie tej nam potrzeba.

Moe nasi nastpcy powiedz, e Mikoaj by dobrym ojcem.

My przecie inaczej jestemy przekonani i chcemy, eby kady
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swoje objawi zdania, eby, kto nie jest za rewolucj, nie sta-

wa jej w poprzecz«.

JW. Jan Ledóchowski. wZg-adzam si zupenie z koleg Swir-

skim; musz tylko odpowiedzie koledze Ledóchowskiemu. Ju
kilkakrotnie syszelimy gosy, e Naród przysiga ma Naro-

dowi, lecz rzecz t z innego stanowiska uwaa potrzeba; tu

nawzajem otaczamy matk nasz Ojczyzn, robimy okoo niej

acuch i przysigamy, e do ostatniej kropli krwi broni jej

bdziemy. Ojczyzna ta nie moe by na papierze, ale jest w ser-

cach naszych. Mymy ju wykonali w Izbie przysig, pewni,

e j wszyscy wykonaj. Nie Narodowi, nie Sejmowi, ale jeden

drugiemu przysiga mamy, e si wspiera bdziemy. Zarzu-

cano take, e ksigi s niepotrzebne; lecz musz tu zwróci

uwag Izby na gos z awki Ministrów, e mandata nasze nie

s dostateczne. Przysiga bdzie potwierdzeniem postpowania

naszego, a gdy kady bez przymusu zapisze si w tej ksidze,

przez to mandat nasz uprawnionym zostanie.

Co do wyznania wiary politycznej, zdaje mi si, e mamy
prawo to uczyni. Moeby mi kto zarzuci, e niewiadomo, czy

wszyscy bracia nasi z Litwy i Woynia, a nawet z Królestwa,

bd kontenci z rzdu monarchiczno-konstytucyjnego, lecz wów-
czas pooenie nasze byoby podobne do owego niewidomego,

który dlatego na operacy nie chcia pozwoli, e mu lekarz

tylko z jednego oka katarakt zdj obiecywa. Mojem zdaniem,

lepiej z pewnoci by pod rzdem monarchiczno- konstytucyj-

nym, anieli dy do idealnej tylko rzeczypospolitej, która ni-

gdy istnie nie moe«.
JW. Woowski: ))Po objawieniu tak szlachetnych i obywa-

telskich uczu kolegi Jana Ledóchowskiego tyle tyiko miabym
do dodania w ogóle co do wstpu: Niesusznie JW. Minister

spraw wewntrznych zarzuca, e powtarzamy dawne uchway.
We wstpie koniecznie zasady prawa musiay by pooone;
mówic o przysidze, musielimy powiedzie, dlaczego jej -
damy. Mówic o otwarciu ksig, naleao da do tego powód;

majc czyni wyznanie wiary politycznej, trzeba byo dowie,
e mamy do tego prawo; zgodnie wic z logik, zasady te

umieszczone s we wstpie. Do sdu Izby naley wyrzec, czyli

s dostateczne, czy nie? Wnosz jeszcze, eby dyskutowa ka-

dy artyku osobno, a wstp na kocu zostawi, bo rozbiór
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wstpu przesdza o artykuach, a przyjcie jego od przyjcia

wszystkich artykuów zaleya.

JW. Tymowski: ))W uchwale 25 stycznia powiedziane jest

wyranie, e Naród odda koron tennu, kogo za najgodniejszego

jej uzna; z tego wynika, e chce mie króla. Ostatnia fornaa

rzdu przed rozbiorem kraju, przez Sejm czteroletni uoona,
bya monarchiczno-konstytucyjna. Cay Naród w dawnej roz-

cigoci przyj j. Skoromy wic owiadczyli teraz, e chcemy

mie króla i zczy si z braci z Litwy, Woynia, Ukrainy

i Podola, rozumie si, e chcemy wróci do form rzdu kon-

stytucyjnego, którymy wtenczas za dobry uznali. Uwaam, e
uwiadomienie Europy o naszych zasadach jest niepotrzebne.

Nie jestemy w tak sabem pooeniu, abymy si musieli sto-

sowa do da Europy. Forma rzdu powinna by odpowie-

dnia naszym potrzebom. Europa zna ogólne yczenia Narodu

polskiego; wie, e odzyskanie bytu jest jedynym naszym celem.

Jestem wic przeciwko wyznaniu wiary i jego pobudce«.

JW. Chodecki: wOgasza przed Europ, jak form rzdu
obieramy, jest to jedno, co szuka konkurencyi; walczmy teraz,

a potem o rzdzie pomylimy; gdy bdziemy mieli prawo, znaj-

dzie si potem i taki, który nami rzdzi zechce«.

JW. Gliszczyski: wZupenie zgadzam si z JW. Woowskim,
aby naprzód artykuami projekt ten dyskutowa, a wstp zo-

stawi na kocu. Nadto, poniewa rota przysigi czy si zu-

penie z tym projektem, prosz, aby j przeczyta«.

JW. lV3orozewicz czyta: wArt. 1. Naród polski owiadcza, e
rewolucy podniós nie w celu pozbycia si wadzy królew-

skiej, owszem, e uznaje monarchi konstytucyjn z prawem
nastpstwa wybra si majcej rodziny, jako jedynie odpowia-

dajc potrzebom swoim, e form jej i w tem nawet bezkró-

lewiu najcilej przestrzega bdzie i nikomu ich przekroczy

nie dozwoli«.

JW. Roman Sotyk: »W taki sposób objawiam myl moj
co do stanowienia o konstytucyi i formie rzdu. Nadaremnie-

bymy twierdzili, e nas polityka wewntrzna lub zewntrzna
zmusza do stanowienia o przyszej formie naszej konstytucyi.

Wewntrzna polityka tego nie wymaga, bo Naród tego nie da;
aden akt, adna petycya o tem daniu nas nie przekonywa;

owszem, Naród oczekuje walki, a potem praw i konstytucyi;
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co wicej, dopiero co wyrzeklimy jednomylnie w odpowiedzi

na adres Litwinów: ))nie chcemy wam adnych praw
narzuca«, có dopiero konstytucy! I dlatego te dalej w tej

odpowiedzi mówimy: »chcemy wspólnie konstytucy
uch wal i«.

Przed czterema dniami jednomylnie w obliczu Europy

objawilimy to nasze postanowienie, a dzisiaj cofa sowo wy-

rzeczone bymy mieli i konstytucy gotow do Litwy zanie?
my, co nawet praw narzuca im nie chcemy! Zmienna polityka

jest zawsze najgorsz; trzymajmy si zasad raz ustanowionych;

wszak mamy ju rzd tymczasowy i tymczasow konstytucy;

przyszoci zostawmy ustanowienie wiecznotrwaej. Zmienna

polityka jest zawsze najgorsz! Czyli wyznanie wiary co do

konstytucyi naszej znajdzie w obliczu Europy jakiekolwiek

powaanie, kiedy jest sprzecznem z tak wieym aktem i z tak

uroczystem zobowizaniem si? Czyli Europa, zwaajc nie-

pewno i sprzeczno naszego postpowania, nie bdzie miaa
prawa powiedzie: Reprezentanci Narodu polskiego objawiaj

nam wol swoj wzgldem przyszej konstytucyi, lecz ci repre-

zentanci nie s [do tego] od samego Królestwa upowanieni,

tem mniej przez mieszkaców prowincyi, dotd przez Rosy
zajtych. Takie wyznanie wiary nie moe by uwaane, jak za

ich szczegóow opini, i kto wie, czyli wanie dlatego, e
bez mandatu dostatecznego dziaaj, narzucajc, i tak powiem,

przedwczenie swoj opini Narodowi, mieszkacy Litwy i sa-

mego Królestwa przeciwnego zdania nie oDJawi, jak tylko (je)

przez zebranie upowanionego do uoenia konstytucyi Sejmu

objawi bd mogli. Jasn wic jest rzecz, e cel polityczny,

który przez to wyznanie wiary osign pragniemy, nie bdzie

dopenionym. Zdaniem wic jest mojem, aby ostateczne wyrze-

czenie i nawet dno do tej lub owej formy rzdu przyszo-

ci zostawi«.

JW. Morozewicz: wGos JW. Romana Sotyka obejmuje gó-

wne dwa twierdzenia: 1) jakoby artyku ten stawia nas w nie-

jakiej sprzecznoci z odpowiedzi dan Litwinom, w której we-

zwalimy ich do wspólnego ukadania konstytucyi; 2) jakoby

przesdza przyszemu Sejmowi. Trzeba tu wystawi istotne

denie tego artykuu: nie stanowi on zasady, do którejby na-

stpny Sejm musia si zastosowa; jest on tylko wysowieniem
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dzisiejszoci, nie przesdzajc w niczem zdania przyszego

Sejmu; wyjania on tylko przed Europ, jakie jest zdanie wi-
kszoci w dzisiejszem Królestwie Polskiem i tej czci kraju

naszego, którbymy chcieli do siebie przyczy, a która pewno
wicej do monarchii, ni do rzeczypospolitej dy i która, po-

znawszy t zasad, prdzejby si skonia do poczenia z nami.

Dy ten artyku do usunicia powtpiewa, które w rozmaitych

pismach, tak krajowych, jak zagranicznych, ju si sysze day.

Jedni wystawiali pojmowanie naszej rewolucyi w duchu zu-

penie demokratycznym; inni, mianowicie za granic, wysta-

wiali, e rewolucya nasza jest skierowana na korzy arysto-

kracyi, t. j. na korzy tych dawnych wacicieli, którzy auj
przywilejów, sucych im za dawnego królestwa, które byo
raczej arystokratyczn rzeczpospolit. Z tych powodów obja-

wienie tego, co teraz jest niewtpliwe, szkodliwem by nie

moe, a uytecznem bdzie«.

JW. Zwierkowski : »Wanie te same dwie zasady JW. So-

tyka miaem na uwadze, lecz owiadczam, i jestem im zupe-

nie przeciwnym. Uwaa on, e zapewnienie, Litwinom dane,

gwacimy tym artykuem, lecz przeciwnie, w odpowiedzi Litwi-

nom powiedzielimy, e razem wybierzemy króla. Objawilimy
wic zdanie nasze wyranie, e nie narzucamy im innego rzdu,

jak ten, którego wspólnikami ju ich uczynilimy. Twierdzi da-

lej kolega Sotyk, e nasz mandat nie rozciga si tak daleko,

abymy mogli o formie rzdu stanowi, lecz std wypadoby,
ie do niczego mandatu nie mamy. Nakoniec, objawiajc wy-

znanie wiary naszej politycznej, w stosunkach zewntrznych
wielce (to) nam moe by pomocnem«.

JW. Gliszczyski: ))My przez rewolucy de facto pozbylimy
si dawnej wadzy królewskiej, a nie chcemy pozby si jej

zasad; wnosz wic, eby w redakcyi doda wyraz: zasady«.

JW. Morozewicz: »Królamy usunli, a nie wadz kró-

lewsk; lepszy bdzie wyraz: usun, anieli pozby si<(.

JW. Posturzyski : wMyl artykuu I-go jest poda do wia-

I
domoci Europy, jakie jest denie rewolucyi naszej co do

ksztatu rzdu. Zgadzam si na potrzeb tego objawienia z po-

wodu stosunków zewntrznych, lecz ju to uczynilimy i nie

trzeba tego dwa razy powtarza. W akcie 25 stycznia powie-

, dzielimy, e oddamy koron temu, który na to zasuy. Czyli
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to nie jest najwyraniejsze objawienie zda naszych i naszej

woli? Nie mog nas narody posdza o dennokracy, bo, co raz

zrobilimy, tego odmienia nie bdziemycc.

JW. Roman Sotyk: wOdpowiadajc na gosy szanownych

preopinantów, dziel zdanie z nimi, e rzd monarchiczny jest

dla nas potrzebny i najstosowniejszy. Ustanow^iiimy ju taki

rzd w piciu osobach. Mniemam, e nie potrzeba tego obja-

wia Europie przez prawo; dosy to jasno wyrazilimy w^ ma-

nifecie, bo to stanówki si tymczasowo, dopóki si z Litw nie

poczymy. JW. Zwierkowski mówi, i ja upatruj sprzeczno
pomidzy teraniejszym artykuem, a odpowiedzi na adres Li-

twinów. Powtarzam to, i utrzymuj podobnie i teraz, bo my
nie chcemy im praw adnych narzuca«.

JW. Woowski: wOdpowiem tu na poprzednie gosy JW.
Romana Sotyka. Czsto tu byy powtarzane mowy, e mandat

nasz niedostateczny. Wikszo jednak Izby owiadczya, e
uwaa swój mandat za wany, o ile tego konieczno wymaga.
Na mocy wic tej zasady moemy objawi przed Europ za-

sady naszej rewolucyi. Kolega Posturzyski powiedzia, e
wszystko ju dopenione aktem 25 stycznia, e nie naley po-

wtarza drugi raz, comy tam ju owiadczyli; lecz ja nie je-

stem tego zdania, albowiem prawo polityczne uczy nas, e mo-

narchia moe by albo konstytucyjna, albo despotyczna. W obe-

cnem prawie za konstytucyjn si owiadczamy. Tron moe
by albo elekcyjny, albo sukcesyjny. Spodziewam si, e my,

comy winni nasz upadek elekcyom, za dziedzictwem si owiad-
czymy. Wreszcie, czy objawienie tego, co jest w sercach na-

szych, moe nam kto za wystpek poczyta ?«

JW. Tymowski : ))Nie potrzeba tego objawia, bo konstytucya

3 maja ustanowia monarchi konstytucyjn z nastpstwem
tronu «.

JW. Szymczykiewicz : wProjekt w dyskusyi zawiera dwa
przedmioty: przysig i wyznanie wiary politycznej. Tamta na-

ley do administracyi, a to do dyplomacyi. Co si tyczy man-

datu, ten jest przyznany powstaniem caego Narodu. Kolega

Roman Sotyk chce nietylko na zawsze usun famili Roma-
nowów od tronu, ale nadto nie chce, abymy kiedykolwiek

przymierze z Rosy zawierali «.

JW. Dembowski: »Artyku 1 niniejszego projektu, majcy
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na celu objawienie wiatu, jakie s denia naszej rewolucyi,

uwaam nietylko za zbyteczny, ale szkodliwy; pokazuje, e
twórcy onego widzieli jaki upiór republikaski, którego niema,

chyba w ))Nowej Polscew, i bardziej dla nadania koloru pismu,

nieli z przekonania autorów. Czy Sejm ma pisa prawa dla

»Nowej Polskia? Lecz zobaczymy, jakie mogy by powody
do uoenia tego artykuu. Byy one albo zewntrzne, albo we-

wntrzne. Zewntrzne s bezzasadne. W deklaracyi 25 stycznia,

w uchwale stanowicej rzd, jest ju dostateczny dowód, e
chcemy rzdu monarchicznego, a na dowód, e tak, a nie ina-

czej, sdz o nas obce mocarstwa — do bdzie przytoczy

wyrazy z ))Dziennika sporówa (wJournal des Debats«) z d. 22

stycznia:

»Le parti de la guerre, qui form la grand majorite du

peuple et de Tarmee, ne veut entendre parler d'aucune con-

cession; ii demande qu'on fasse entrer les troupes en Lithuanie

et parle de nom mer un roi; ii va jusqu* a designer les

candidats; on a parle de Tarchiduc Charles, du duc de Reich-

stadt et du duc de Nemours. Mais on n'admet que Thypothese

d'une monarchie constitutionnelle; personne ne parle

de republique«.

Wewntrzne powody s tylko prón mar. Niema u nas

ywioów do rzeczypospolitej, kiedy ich nie byo w dostatecznej

liczbie we Francyi i Belgii, których cywilizacya w ogólnoci

daleko wysza od naszej, pooenie szczliwsze. Trzebaby nie

yczy dobrze Polsce, aby chcie rzeczypospolitej wród trzech

despotycznych mocarstw. Wyskoki w ))Nowej Polscea s odgo-

sem jednego lub kilku indywidualnych zda, ale nie trzeba

na to gbokiego badacza, i u nas jedna setna cz Narodu
nie sprzyja formie republikaskiej. Wreszcie skd prawo dzi-

siejszej Izbie narzuca formy przyszego rzdu? Ze zrzucia

monarch, a ustanowia rzd tymczasowy, to wytómaczy ko-

nieczno, ale co j wytómaczy z narzucania formy przyszego

rzdu, o który jeszcze nie idzie? Czy nie [tu] si koczy nasz

mandat? Ju dzi podnosz si gosy publiczne z kwesty o man-
dat; cóby byo, gdyby [Sejm] jeszcze bardziej opini rozdra-

nia? a wreszcie, jeeli bd ywioy i sia do formy rzdu
republikaskiego, czy deklaracya stu dwudziestu Reprezentan-

tów pomogaby co przeciw Narodowi caemu? Nie mylmy si,
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Szanowni Reprezentanci! Forma rzdu jest w formie ducha

Narodu, czyli potrzebie istotnej, a wiat wie, ze ani chcemy,

ani nam inna przystoi forma rzdu, jak monarchiczno-konsty-

tucyjnego. Nie jestem wic zdania JW. [Woowskiego], aby tak

gwatowna bya potrzeba wynurzenia, do jakiej formy rzdu
dymy «.

JW. Posturzyski: wKolega Woowski powiada, e w uchwale

z 25 stycznia nie powiedzielimy, czy damy monarchii abso-

lutnej, czy konstytucyjnej; lecz rozumiem, e nikt nas nie po-

sdzi, abymy dyli do absolutyzmu; mog si tylko obawia,

abymy nie wpadli w demokracy, lecz i t obaw usuwaj
wyrazy uchway z 25 stycznia. Co do elekcyi: kiedymy powie-

dzieli, e mamy si wspólnie z Litwinami naradza, zawcze-

nie jest o tem wyrzeka. Niema obawy, aby wród trzech mo*

carstw absolutnych móg si kraj demokratyczny utrzyma,

a monarchia z tronem elekcyjnym jest take podug mnie de-

mokracy«.

JW. Morozewicz: wMam sobie za obow^izek odpowiedzie

JW. Dembowskiemu. Nieprzygotowany tu jestem na przytacza-

nie wyjtków z gazet; czytaem jednak w Gazecie Powszechnej

Augsburskiej artykuy pisane z Petersburga, w których czy-

nione s zarzuty naszej rewolucyi, oparte nawet na wymienie-

niu osób, e dymy do demokracyi; przeciwnie w gazecie pru-

skiej rzdowej, umieszczone s artykuy wystawiajce szlacht

jako klas, chcc odzyska dawne przywileje. Wadzimy wic,

e za granic z dwóch przeciwnych stanowisk uwaaj nasz
rewolucya.

JW. Jasieski: »Podug mnie o duchu Narodu nie mona
sdzi z gazet, bo, ile ich jest, tyle byoby oddzielnych opinii.

Uwamy jednak na to, gdzie si nasze kocz mandaty; po-

dug tego bowiem 18 grudnia nawet niepotrzebnie zjechalimy

si, ale konieczno nas do tego zmusia. Teraz nie mona
nowych wyborów stanowi; wielu bowiem obywateli zacigno
si do wojska; któ wic bdzie wybierajcym, kto wybranym?
W tak stanowczej chwili my sami dziaa powinnimy«.

JW. Szymczykiewicz : ))W artykule prawa powiedziane jest,

e przysiga ma by wykonana Sejmowi, a w rocie przysiga

wykonywa si Narodowi. Naleaoby te dwa wyraenia z sob
pogodzi«.
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JW. Woowski: »Jest to tylko zmiana gramatyczna; raz jest

powiedziane czynnie, drugi raz biernie«.

JW. Szaniecki: » Jestem przeciwko caemu projektowi, jako

nieuytecznemu i bez celu. Kilku z kolegów poparo ju moje

zdanie. Kiedy przystpujemy teraz do rozbioru artykuu I-go,

owiadczam, e on zupenie jest niepotrzebny. Uchwaa z d. 25

stycznia wyrzeka ju o formie rzdu, wyjania to ju ustawa

o rzdzie, po co mamy to jeszcze raz powtarza? Lecz jeeli

wikszo Izby da powtórzenia jeszcze trzeci raz tej zasady,

niech bdzie przynajmniej dokadnie objawiona. Artyku ten ma
by zasad przyszej konstytucyi; trzeba go dokadnie okreli;

jeli za nie ma by tam do przyszej konstytucyi, nowy to

jest powód opuszczenia go. Nie jestem za rzeczpospolit, lecz

za monarchi konstytucyjn, ale wiele jest form monarchii kon-

stytucyjnej; moe ona by oparta na zasadach arystokracyi lub

demokracyi. Teraz rewolucya we Francyi oparta jest na zasa-

dach demokracyi, lubo formy arystokracyi jeszcze pozostay;

a my mielimy kiedy arystokracy? Szlachta nasza bya de-

mokratyczn; dowodem tego stare przysowie: szlachcic na za-

grodzie równy wojewodzie. Król by tylko primus inter pares.

Zasada bya liberalna, potoki krwi za ni si lay; nie moemy
si wic cofa w cywilizacyi, wszake od nas formy konstytu-

cyjne s wzite. Std artyku ten powinien by zasad monar-

chii konstytucyjnej, ale opartej na demokracyi, lub te na ró-

wnoci obywatelskiej, kiedy wyrazy: arystokracya i demokracya

tak s znienawidzone. Stronnictwa te, lubo nie w ustach, s
w sercu kadego. Kto nie dzieli zasad demokracyi, jest arysto-

krat. Arystokracya trzymaa nas w niewoli, frymarczya ma-

jtkami i tronami, zaprzedaa Ojczyzn nasz, mielibymy si
do niej wraca? dam wic, aby w tym artykule dodane byo,

e monarchia przyjta oparta bdzie na zasadach równoci oby-

watelskiej, inaczej uwaa go bd za prejudykujcy przyszemu

sejmowi «.

JW. Wyk: ))Nadto robimy zaszczytu dziennikom, a mia-

nowicie ))Nowej Polsce«, e je tak czsto wspominamy; nie

bd one naszem zdaniem kieroway, a chocia przekrcaj

mowy nasze i myli, mniej na to uwaamy.
Co do rzeczy. Artyku 1-szy tak, jak cae prawo, jest tylko

powtórzeniem uchway z 25 stycznia. Lecz, jeli to ma mie
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wpyw na stosunki nasze zagraniczne, powtarza nie byoby
bdem. Có szkodzi, e chcemy janiej wyrazi to, comy ju
raz powiedzieli? Podzielam zdanie tych, którzy twierdz, e nie

mamy mandatu; potrzebneby byy nowe wybory, a Reprezentanci

opatrzeni nowem penomocnictwem, objawiliby najlepiej zdanie

i wol Narodu, lecz gdy teraz niepodobna przystpi do tych

wyborów, jedynym wic rodkiem przekonania si o woli Na-

rodu bdzie otwarcie ksig po caym kraju«.

JW. Zwierkowski: »Kolega Dembowski mówi, e nie na-

ley mie obawy, aby nasz rewolucy faszywie tómaczono

dlatego, e tylko jedna gazeta: wNowa Polska':( objawia zdanie

demokratyczne, a gazety francuskie pojmuj nasz rewolucy.

Kolega Morozewicz z innego pisma zupenie przeciwne zdania

przytoczy; przy takiej wic rónoci zda stanowczo nasze wy-

rzec powinnimy. Co si tyczy kolegi Szanieckiego, który twier-

dzi, jakobymy ju ustanowili form rzdu, sdz, emy tylko

oznaczyli form rzdu tymczasowego, nic nie stanowic na

przyszo «.

JW. Swidziski: »Zwracam tu uwag Izby na t sprzeczno,

e ci sami mówcy raz twierdz, e aktem 25 stycznia i in-

nymi owiadczylimy si za form monarchiczn, drugi raz,

e nie mamy do tego mandatu. Jake to pogodzi? Albomy
to wyrzekli, i prawne rozwinicie tego nie przechodzi naszej

wadzy, albo nie, a wtenczas nie mielimy prawa do ogo-

szenia tronu za wakujcy. Ale oni nie zaprzeczaj, e to na-

stpio; twierdz tylko, e jest dostateczne. Lecz ja tu do-

dam, e gdybymy, pomimo owiadczenia, i Naród wybierze

na króla, kogo godnym tego osdzi, chcieli rzeczypospolitej,

moglibymy powiedzie, e niema nikogo godnego tronu pol-

skiego Ow^iadczenie nasze dzisiejsze nie przesdza w niczem

o formie przyszego rzdu. Nie przywizujemy si do sów.
Dawny nasz rzd, jakkolwiek mia formy monarchiczne, rze-

czywicie by arystokracy, a król tylko tytularny. Król moe
by despot, albo królem konstytucyjnym; idzie wic o owiad-
czenie tego, e my damy monarchii konstytucyjnej i sukce-

syjnej. Co do gosu JW. Szanieckiego, raz on twierdzi, e nie

potrzebujemy i nie moemy o konstytucyi wyrzeka, jakby ten

artyku mia stanowi o przyszej konstytucyi; drugi raz chce

dalszego rozwinicia jej zasad lub wskazania przyszej formy
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rzdu. Stanowimy ten artyku tak dla zaspokojenia zewntrz-

nych stosunków, jako te dla pooenia tamy wewntrznym
niespokojnociom, lecz nie narzucamy zdania naszego przy-

szemu Sejmowi. Przy tej tak ogólnej kwestyi niestosownem

byoby sdzi spraw majoratu. Co do gazet, które dzi tak

czsto byy tu wspominane, jeeli one maj by wyrazem opi-

nii, trzebaby, eby Izba jedne z tych gazet za swoj przyznaa

i tam swoje uczucia objawiaa, aby mona z dzienników sdzi
o naszej dnoci. Niektórzy twierdz, e to prawo nie jest

usprawiedliwione wewntrznemi okolicznociami, lecz ja widz
u nas zasady republikaskie, które tylko wynurzy si nie miej;
jest wic gwatowna potrzeba pooenia im tamy. Jak konie-

czno powodowaa nami w d. 18 [grudnia] i 25 stycznia, tak

i teraz najgwatowniejsza zachodzi potrzeba, abymy zaspokoili

obce mocarstwa«.

JW. Lempicki: »Mam tu jednak zrobi uwagi co do re-

dakcyi; dwa razy jedno jest powtórzonem w tym artykule.

Wiadomo, e nie podnielimy rewolucyi w celu pozbycia si
wadzy królewskiej, ale w celu wybicia si, dlatego proponuj

nastpujc redakcy:

))Naród polski, rewolucy podniósszy w celu zapewnienia

niepodlegoci i samoistnienia swego, owiadcza, i zachowuje

zasad monarchii konstytucyjnej i t. d.«.

Trzeba rozróni powstanie od rewolucyi. Rewolucya prze-

wraca form rzdu, u nas za jest powstanie o niepodlego,

wic ani o arystokracyi, ani o demokracyi mówi nie trzeba<(.

JW. Swidziski: »Celem artykuu jest w^yznanie wiary na-

szej co do monarchii konstytucyjnej. Tylokrotnie ju owiad-

czylimy nasze cele, e nie przeciw wadzy królewskiej po-

wstalimy «.

JW. Woowski: wMonaby cae to komma opuci, a wten-

czas taka bdzie redakcya: wNaród polski [owiadcza, i] uznaje

monarchi konstytucyjn i t. d.« ^).

JW. Tymowski: »Redakcya koca tego artykuu tak jest

ogólna, e da powód do wielkiego przeladowania wolnoci

mówienia i pisania.

^) ...z prawem nastpstwa wybra si majcej rodziny, jako jedynie

odpowiadajc potrzebom swoim, e form jej i w tern nawet bezkrólewiu

najcilej przestrzega bdzie i nikomu ich przekroczy nie dozwoli«. (P. W.).
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JW. Fra. Sotyk: »Ten sam wanie przedmiot na uwadze
miaem, lecz do tego nadmieniam, i uchwaa poprzednia do-

zwolia Rzdowi Narodowemu mianowa Ministrów, przy Izbach

za zostawia wadz mianowania Prezesa Izby obrachunkowej.

Jest ona zatem przeciwna wadzy króla, do którego nalee
to powinno«.

JW. Swidziski: »Nie obraa to form monarchicznych, bo-

my wadz króla podzielili midzy Wodza, Rzd, a reszt zo-

stawilimy przy sobie i na tej zasadzie Sejm wybiera Prezesa

Izby obrachunkowej. Nie wyrzeklimy jednak, aby ten wybór
na zawsze przy Izbie mia pozosta«.

JW. Wyk: »Odpowiadajc na gos JW. Tymowskiego,

przypominam, e konstytucya zastrzega wolno druku, tylko

naduycia karci«.

JW. Marszaek podda pod wotowanie artyku 1-szy podug
ostatniej redakcyi, JW. Woowskiego.

Izba przyja go prawie jednomylnie.
JW. Swidziski odczyta now redakcy artykuu 2-go: »Do-

póki Naród w Sejmie, do tego upowanionym, nowego nie obie-

rze króla, nowa przysiga zoona bdzie Sejmowi, Naród re-

prezentujcemu, przy którym teraz prawa majestatu zostaj.

Przysig skada bd: wojsko, urzdnicy, gminy i miasta po-

dug roty nastpujcej: Przysigam wierno Narodowi pol-

skiemu w Sejmie reprezentowanemu, przy którym teraz prawa

majestatu zostaj, przysigam nie uznawa adnych wadz, jak

tylko te, które od Sejmu wypywaj, przysigam popiera wszel-

kiemi siami spraw powstania narodowego ku ustaleniu bytu,

wolnoci i niepodlegoci Narodu polskiego«.

JW. Woowski: »Mówimy, e w Sejmie do tego upo-

wanionym. Po co mówi: upowanionym? co to do nas

naley? Dosy: w Sejmie. Naszym obowizkiem nie rusza
si z tego miejsca, póki losy Ojczyzny ustalone nie bd; moe
by, e my sami wybiera bdziemy królaa.

JW. Rembowski: wZgadzam si z koleg Woowskim dla-

tego, e toby mogo da powód do dawania na sejmikach man-

datów posomw.

JW. Dembowski: »Artyku ten obejmuje przepisy o wyko-

naniu nowej przysigi. Przypuszczam skrupu sumienia, gdy

kto amie przysig, ale nie pojmuj skrupuu, e niema przy-
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sigi. Z projektu dyskutowanego wida, e nas nie zastrasza

cofnicie przysigi Mikoajowi, ale — e adnej innej w jej miejsce

nie niamy, jak gdyby czowiek by w grzechu miertelnym
bez wykonanej przysigi! Nie rozumiemy naszego pooenia:
kiedy s dwie strony, zawierajce z sob ukad, t. j. król i Na-

ród, jeden drugiemu przysig na wierno wykonywa; dzi
jedna strona znika, pozosta sam Naród; dno tego Narodu
jest jednozgodna: wojsko, lud, chc si dobi niepodlegoci,

nowego króla. Komu wic Naród ma wykonywa przysig?
Chyba sobie samemu. W rewolucyach niczem jest przysiga!

Jeli nie bdziemy rachowa na zapa Narodu, nie rachujmy

na przysig. Czeme jest rewolucya? Oto zawieszeniem przy-

sigi. Naród zrzuci jedne wadz; dopóki wic nie wywalczy
takiej, jaka jest w jego yczeniu, mówi o przysidze wcale

jest niestosownie. Zarzuci mi kto: jeli nie bdzie przysigi.

Naród, wojsko, urzdnicy nie bd suchali Rzdu. Odpowiem,
e, jeli w rewolucyi Naród, wojsko, urzdnicy nie suchaj
Rzdu, tam sprawa rewolucyi przegrana. Nie widzimy, jak

^Izd skwapliwie usuwa od urzdów wszystkich podejrzanych

sobie? Wszake, gdyby przysiga dostatecznem zarczeniem
bya, dosyby byo bezpieczestwa kaza im wykona przysig,
a wielebymy na zdolnoci i [wjprawie do urzdów publicznych

zyskali. Do rewolucyi nie mona przymusza; trzeba, eby ka-

dy dziaa z uczucia, z zapau szczerego i z mocnego przeko-

nania, nie za dla wykonanej przysigi. Pojedyncze naduycia
mog si trafia tak w czasie zawieszenia, jako te trwania

przysigi, lecz lekarstwem na to jest wadza zwierzchn[oci],

która, gdy ma za sob yczenia Narodu, ma wszystko. Wszak
kto nie jest posuszny prawu, nie jest karany za krzywoprzy-

sistwo, lecz za nieposuszestwo. Wykonanie przysigi przez

Naród Sejmowi byoby to wykonanie przysigi mandanta swemu
penomocnikowi, a zatem absurdum. Wykonanie jej Rzdowi
dzisiejszemu byoby nieprzyzwoitem, bo Rzd ten zmienia si
moe. Z tego wszystkiego okazuje si, e niema teraz adnej
potrzeby wykonywania nowej przysigi, a nawet niema osoby,

którejby wykonan by moga«.

JW. Swirski: »W odpowiedzi koledze Dembowskiemu mam
honor owiadczy, e, chwaa Bogu, Komisye dotd absurdów

nie popeniay i teraz nie popeniaj, kiedy przysiga ka
Dyaryusz. 32
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nie mandantom, ale tym, którzy s obowizani da im opiek,

t. j. urzdnikom, wojsku, gminom i miastom, to jest samym
wadzom wykonawczym, bo przez gminy i miasta rozumiemy

urzdników podrzdnych, jako to: wójtów, burmistrzów. Sama

wic wadza wykonawcza ma poprzysidz, e pryncypia, przy-

jte przez Sejm, popiera bdzie. Duchowni bd je rozszerzali

przez swoje nauki, wojskowi bd za nie walczy. Oto jest cel

przysigi, i niema tu niekonsekwencyi. Jeden z preopinantów

powiedzia, czy lepiej ten kocha bdzie kraj, który przysie?

Lecz nie o to tu idzie; najwicej jest moe potrzebna przysiga

dla najniszej klasy ludzi, bo ci si nie wznieli do wysokoci

wyobraenia wolnoci i poszanowania dla praw; na nich prze-

cie polega sia kraju, oni skadaj wojsko. Jakby atwo byo
zwichn ich wyobraenia! Przysiga wie wojsko. Przysiga,

Mikoajowi dana, wie jeszcze wojsko, póki przez inn zast-

piona nie bdzie. Dla nas pewnie jest ona niepotrzebna, ale

dla ludu jest konieczna«.

JW. Zwierkowski : »Izba Poselska wykonaa wczoraj przy-

sig Narodowi, w jakim duchu dziaa bdzie; ma wic prawo

da, aby wszystkie osoby j wykonay, mianowicie, wojsko,

którego kodeks oparty jest na przysidze; a gdy wojsko, dla-

czegó nie cay Naród ?«

JW. Jan Ledóchowski : »Odpowiedzie tu musz na gos

JW. Dembowskiego. Aksioma, które on przytacza, syszane ju
byo wczoraj i dzisiaj po kilka razy. Zarzucaj wic nam, e
nie mamy dostatecznego mandatu. Ja znajduj, e jestemy

dwa razy wybrani, raz na sejmikach, drugi raz w^ybraa nas

i wezwaa noc 29 listopada do tego pooenia, w jakiem dzisiaj

jestemy. Nie jest to zwyczajne pooenie posa z ograniczonym

mandatem. Rewolucya postawia nas na tym stopniu, e maje-

stat ludu jest w obu Izbach. Nie nam wic, ale temu majesta-

towi czyby si wzbrania Naród wykona przysig, kiedy

kady z nas wczoraj tak ochoczo j wykona? Powtarzam wic,

e Ojczynie, sobie samym, t przysig wykonywamy. Nie

dawajmy, nie podnomy zasony, niech ta przysiga bdzie
wzem, wicej nas kojarzcym, nie moe ona by szkodliw,

a wiele dobrego sprawi moe. Moe to jest niestosowna pora,

nie w pooeniu obecnem naley przeciw przysidze powsta-

wa. Nie obalajmy rzeczy, któraby moga osabi zaufanie
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w Izbie. Jestem wic za przysig- nasz wzajemn dla Ojczyzny;

a poniewa ta jest w Narodzie, a Naród w Sejmie, jestem za

przysig, Sejmowi wykona si majccc
JW. Wyk: wJestem za artykuem, nakazujcym przysig

jedynie z powodów, wyuszczonych przez JW. Jana Ledochow-

skiego, ebymy Ojczynie przysigali, ebymy si zwizali

i podali rce, lecz nie zgadzam si na tómaczenie kolegi Swir-

skiego litery prawa. Tu bd same gminy i miasta skada
przysig, nietylko urzdnicy. Najpotrzebniejsze jednak jest

zarczenie urzdników, e w duchu, przez nas wskazanym,
postpowa bd; nikt ich do tego owiadczenia przymusza
nie bdzie, ale spodziewam si, e Rzd Narodowy zw^róci na

to uwag i nie zostawi na posadach ludzi, którzyby si od tej

przysigi wzbraniali«.

JW. Mlarszaek: wStosujc si do uczu JW. Wyka, mo-

eby na zakoczenie artykuu o przysidze wypadao doda:
sowem, wszyscy mieszkacy polskiej ziemi«.

Gosy: ))Zgoda!«

JW. Mazurkiewicz: »Czy potrzebna przysiga, ju na to

•odpowiedziano; ja jestem jak najmniej przekonany o jej po-

trzebie, lecz yczeniem jest mojem zrobi uwagi niektóre nad

gosem JW. Dembowskiego. Niektórzy uwaaj tu króla i Na-

ród za dwie strony; zgadzam si na to wtenczas, kiedy król

z wasnej woli nadaje konstytucy Narodowi; lecz w dzisiej-

szem pojciu wyobrae konstytucyjnych, gdzie Naród sam
ukada konstytucy i wybiera króla, ginie ta rónica stron, i tu

jednak potrzebna jest przysiga. Do takiego tómaczenia stron

odnoszc si, poznamy, e i w obecnem naszem pooeniu
przysig wykona naley«.

JW. Baczyski: »Widziaem w tym projekcie wyczenia.
Kolega Swirski utrzymywa, e wadza tylko wykonawcza ma
skada przysig. Kolega Wyk doda: gminy i miasta, ja

chciaem powiedzie, e i obywatele, lecz dodatek JW. Mar-

szaka ju mnie zaspokoi«.

JW. Szaniecki : wTrzeci ju tu mamy rodzaj przysigi;

w wczorajszym projekcie bya przysiga homagialna na wier-

no i posuszestwo nawet przyszemu królowi; w dzisiejszym

artykule zachowana jest jeszcze przysiga wojska, urzdników,
gmin i miast. Sprawiedliwie doda JW. Marszaek: wszyst-

32*
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kich mieszkaców polskich, bo szlachta byaby wolna

od przysigi. Trzeci rodzaj przysigi objawi nam szanowny
kolega Jan Ledochowski. Ju tu nie przysiga homagialna, nie

urzdników wzgldem wadzy, ale przysiga, która ma mie
na celu, ebymy si wszyscy zwizali nietylko do utrzymania

powstania, ale take do przyczenia Litwy, Woynia, Ukrainy

i Podola. Na ten cel chtnie bd przysiga, ale ebymy
w tych granicach skoczyli rewoiucy, nigdy na to nie zo
przysigi. Artyku prawa przepisuje, e ma ona by skadana
Sejmowi, lecz dotd nie widziaem jeszcze adnej uchway
w imieniu Sejmu wydanej. Dotd Izba Poselska i Senatorska

tylko stanowiy prawa, ale nie Sejm, dla konsekwencyi wic
doda trzeba, e Sejmowi w poczonych Izbach przysigamy
wszechwadztwo Narodowi i na cel przez JW. Ledochowskiego

wskazany. Jeli w ten sposób bdzie poprawiona rota przy-

sigi, bd za ni«.

JW. Posturzyski : wGdy mówiem przeciwko przysidze,

rota jej nie bya jeszcze odczytan. Dyskusya, a wicej jeszcze

odczytanie roty, objanio mnie, i zgadzam si teraz na przy-

sig<(.

JW. Fra. Sotyk: »Ju wyczerpana jest materya; uczucia

kolegi Jana Ledochowskiego we wszystkich s sercach; mo-

naby tylko doda, aby przysiga wspaniae formy przybraa,

aby si odbya uroczycie w wityniach Paskich. To jej nada

wiksz cech witoci«.
JW. Dembowski: »Mówiem przeciw przysidze, Sejmowi

i wadzy rzdzcej wykona si majcej, lecz jestem za tak
przysig, jakj poda JW. Jan Ledochowski. Powinna by tylko

wzmianka, e nawzajem sobie poprzysigamy«.

JW. Swidziski : wZwracam tu uwag na rodzaj draliwoci,

jaka si okazuje w naszem gronie. Wspominano tu ju arty-

kuy gazet; zaledwie projekt nie spad dlatego, e rzucano na
mieszno, i Naród ma Narodowi wykona przysig, ale

dyskusya wywiecaa rzecz dostatecznie, przekonaa, e przy-

siga nie moe by wykonywana wyobraeniu oderwanemu,
e kmiotek nasz i onierz musi wiedzie, komu przysiga.

Jeli Izba da, mona doda w rocie przysigi: Ojczynie,
ale trzeba koniecznie zachowa: Sejmowi. Daway si sy-

sze gosy przeciw przysidze gmin i miast. Lecz przysiga,
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wykonana w wityni, w licznem zgromadzeniu, wielki skutek

moralny sprawi moe; powinnimy, ile monoci, takie akta

najwiksz uroczystoci otacza. Zarzut, e szlachta jest od

przysigi wyczon, cakiem jest niesuszny, bo kady jest albo

w gminach, albo w miastach«.

JW. Woowski: ))miem tu odesa koleg Szanieckiego do

prawa naszego z 22 stycznia, gdziemy powiedzieli, e, jak

dawniej wadza prawodawcza bya przy dwóch Izbach i królu,

teraz te dwie Izby Sejm skadaj i nie potrzebuj sankcyi kró-

lewskiej, a nawet w niektórych przypadkach cz si w jedno

ciao i stanowi Sejm. Do gosu JW. Jana Ledochowskiego mam
tu jeszcze doda, e nie jestemy bezporednio wszystkich mie-

szkaców posannikami. Jakkolwiek u nas wicej jest wybor-

ców, ni w którym innym kraju, jednakowo nie skadaj oni

caej ludnoci. Zamierzamy wic sobie w tym projekcie, aby

wszyscy mieszkacy wykonaniem przysigi potwierdzili nasze

posanictwo«.

JW. Jan Ledochowski : ))Zdaje si, e uprzedzenia, jakie ten

artyku wzbudza, ustay; nie bd si wicej nad jego potrzeb

rozwodzi. Odpowiem tu tylko koledze Szanieckiemu, e to, co

wnosiem, bynajmniej nie przeszkadza zwizaniu si na oswo-

bodzenie braci naszych. Przysiga tylko mamy, e Ojczyzny

do ostatniej kropli krwi broni bdziemy. Pod wyrazem: Oj-

czyzna równie, jak kolega Szaniecki, i braci naszych pod obc
przemoc rozumiem«.

JW. P/iarszaek: ))Poniewa materya jest ju dostatecznie

wywiecona, a nikt gosu zabra nie chce, zamykam dyskusy
i wzywam JW. Woowskiego do odczytania redakcyi«.

JW. Woowski czyta redakcy: wDopóki Naród w Sejmie

nowego nie obierze króla i t. d.« (j. w. str. 496).

JW. W^yk: ))Zamiast wyrazu: dopóki, wolabym: nim,

za n i m«.

JW. Tymowski: ))Lepiej powiedzie: wykonywa przy-

sig ni: skada: zamiast wyrazu: wypywa, trzebaby

powiedzie: które Sejm postanowi lub postanowi.
Przyjta zostaa nastpujca redakcya:
(Art. 2). » Zanim Naród w Sejmie obierze króla, wykonan

bdzie nowa przysiga Sejmowi, Naród reprezentujcemu, przy

którym teraz prawa majestatu zostaj. Przysig takow wy-
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konywa bdzie, duchowiestwo, wojsko, urzdnicy, gminy

i miasta, zgoa wszyscy mieszkacy kraju polskiego, podug
roty nastpujcej: Przysigam wierno Ojczynie i Narodowi

polskiemu, w Sejmie reprezentowanemu; przysigam nie uzna-

wa adnych wadz, jak tylko te, które Sejm ustanowi lub

jeszcze ustanowi; przysigam popiera wszelkiemi siami spraw
powstania narodowego ku ustaleniu bytu, wolnoci i niepodle-

goci Narodu polskiego«.

JW. Morozewicz czyta redakcy: Art. 3. wOtwarte bd
przez miesic po województwach, powiatach i miastach ksigi,

w których zapisany bdzie akt powstania narodowego, jaki

przez Rzd Narodowy przesany zostanie, w dowód przyst-

powania obywateli wszelkiego stanu. Ksigi takowe po upy-

nieniu miesica od ich otwarcia, przesane bd do stolicy i za-

chowane zostan na wieczn pamitk«.
JW. Marszaek: »Doda naley, e oprócz aktu powstania

i przysiga bdzie podpisywana. Zdaje mi si, e nie potrzeba

czasu oznacza«.

JW. Gliszczyski : ))Uchwalilimy zapisanie dwóch aktów:

powstania i przysigi; wnosz eby w jeden poczya.
JW. Posturzyski: wNie dla uporu, ale z przekonania twier-

dz, e akta powstania s za póne; wicej mog zaszkodzi^

ni pomódz. Samo wykonanie przysigi usunie wszelk wtpli-

wo, jeliby jaka by moga. Przez akta za powstania nasu-

walibymy myl, e moe nie wszyscy powstali«.

JW. Marszaek: wPrzychylajc si do wniosku JW. Postu-

rzyskiego, owiadczam, e gównym powodem otwarcia ksig—
pozostawienie ladu wykonanej przysigi; jest to cel gówny;
podpisanie za aktu jest tylko podrzdnym celem«.

JW. Woowski : »Artyku ten trzeci trzeba uwaa w zwi-

zku ze wstpem, gdziemy powiedzieli, e tylko dla uatwienia

przystpienia do powstania s przedsiwzite te rodki. Nikt

o tem nie wtpi, e kady do powstania przystpi, lecz otwarte

s ksigi do zostawienia wiernej tego pamitki«.

JW. Posturzyski: wOdstpuj od wniosku swojego«.

JW. Walchnowski: wJeli wykonywamy przysig, nie po-

trzeba podpisywa aktu powstania narodowego: dostateczny

bdzie podpis, który odbierze duchowny lub urzdnik od wy-

konywajcego przysig«.
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JW. Dembowski: wPrzystpienie do rewolucyi najlepiej

okae si w tych aktach, gdy kady da wszystko, co ma,

i sam jeszcze z siebie samego zrobi ofiar. Gdy zaprowadzimy

te ksigi, mog wanie nie podpisa si ci, którzy bd
w wojsku«.

JW. Swidziski: »Poczenie przysigi z aktem powstania

usuwa rozdwojenie zarzucone tym dwom czynnociom. Kto

podpisze przysig, nie bdzie jej wykonywa, a kto nie umie

pisa, wykona j uroczycie«.

JW. Szymczykiewicz : wNaród przystpi do powstania; pod-

pis bdzie tylko tego dowodem^.

JW. Gliszczyski: wKsigi te powinny by zachowane w ar-

chiwum Senatu. W redakcyi dodaby naleao wyraz: mie-

szkacó w«.

JW. Woowski: »Termin jest niepotrzebny, bo to zaley od

odlegoci; dosy powiedzie: jak n aj spiesz n iej«,

JW. Niesioowski : »Niech bdzie duszy termin, ale ko-

niecznie trzeba termin oznaczy«.

JW. Szymczykiewicz: »Doda naley: na dowód przy-

stpienia do powstania<(.

Przyj ta zostaa nastpujca redakcya: (Art. 3).

))Otwarte bd po województwach, powiatach i miastach ksigi,

w których, oprócz wykona si majcej przysigi, zapisany b-
dzie akt powstania narodowego, jaki przez Rzd Narodowy

przesany zostanie w dowód dobrowolnego przystpowania

obywateli i mieszkaców wszelkiego stanu i wyznania. Ksigi

takowe, w przecigu najdalej szeciu tygodni od ich otwarcia,

przesane bd do stolicy i zachowane zostan na wieczn
pamitk w archiwum Senatu«.

JW. lVlarszaek : ))Nim przystpimy do wetowania, mam
honor Izbie ogosi nadesane mi od Rzdu Narodowego no-

minacye Ministrów: ))Rzd Narodowy uwiadamia JW. Mar-

szaka, i mianowanymi zostali przez Rzd Ministrami: wyzna
religijnych i owiecenia publicznego — JW. Senator Kasztelan

Aleksander (hr.) Bniski; sprawiedliwoci — JW. Senator

Kasztelan Wiktor Rembieliski; spraw zagranicznych —
JW. hr. Gustaw Maachowski, pose szydowiecki, jako

zastpca Ministra; spraw wewntrznych i policyi — JW. Bo-

nawentura Niemojowski; wojny — JW. Genera pie-
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choty Izydor Krasiski; przychodów i skarbu — JW.

Alojzy Biernacki, pose wieluski«.

Prezes Rzdu: (podp.) Adam ks. Czartoryski. Radca

Sekr. J-ny Rzdu: (podp.) A n d r. Plichta«.

)) Przystpimy teraz do wotowania na cay projekt, i wzy-

wam JJWW. Walchnowskiego, Niesioowskiego
Faltza i Plicht na assesorów do odbierania gosów«.

Województwo Krakowskie. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski, aff. Jan hr. Ledochowski, aff. Józef Gostkowski, aff. Jan Szym-

czykiewicz, aff. Andrzej Walchnowski, aff.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski, aff. Wadysaw Soltyk, aff.

Franciszek Jaboski, aff. Jan Olrych Szaniecki, neg.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Cy-

pryan Baczyski, aff. Józef hr. Ledochowski, aff. Antoni Suchodolski, aff.

Fra. Sotyk, aff. Roman Sotyk, neg. KonsUnty Swidziski, aff. Gustaw

hr. Maachowski, aff.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski, aff. Jan Puszty-

nika, aff. Ludwik empicki, aff. Jan Posturzyski, neg.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Jan Nep.

Gliszczyski, aff. Marcin Radoski, aff. Kazimierz Bartochowski, aff. Kan-

torbery Tymowski, neg. Wad. hr. Ostrowski, aff. Ignacy Morzkowski, aff.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz, neg. Antoni Rembowski, aff.

Sebastyan Szymoski, aff. Antoni Jaksiewicz, aff. Stan. Miczyski, aff. Ksa-

wery Biedrzycki, aff.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. KaHkst Moroze-

wicz, aff. Ksaw. hr. Niesioowski, aff. Józef Swirski, aff. Józef Rozen-

werth, aff.

Deputowani: JJWW. Pawe Cieszkowski, aff. Wojciech Wgle-
ski, aff. Andrzej Mazurkiewicz, aff.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski, aff.

Maryan Cissowski , aff. Wincenty Chemicki, aff.

Deputowani: JJWW. Kajetan Kozowski, aff.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Aleksander

Szymanowski, aff. Konstanty Jezierski, aff. Jan Rostworowski, aff. Stan.

hr. Jezierski, aff. Jakób Okecki, aff. Ant. Plichta, aff. Fra. Dbrowski, aff.

Ignacy Starzyski, aff. Adam uszczewski, aff. Augustyn Subicki, aff.

Józef ModHski, aff.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski, aff. Jakób Piotrowski, aff.

Micha Piotrowski, aff. Walenty Zwierkowski, aff. Fra. Woowski, aff.

Ksawery Czarnocki, aff. Wojciech Chodecki, aff. Antoni Zawadzki, aff.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Ignacy Wyk,
aff. Józef hr. Maachowski, aff, Teodor Jasieski, aff.
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Deputowani: JJWW. Fra. Obniski, aff. Feliks Gumowski, aff.

Kalikst Mierzejewski, aff.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. Józef hr.

Starzyski, aff. Jan Augustowski, aff.

Deputowani: JJWW. Jakób Kiimontowicz, aff. Józef Wiszniew-

ski, aff.

JW. Marszalek: ))Po obliczeniu wotów okazao si, e za

projektem byo 67, przeciwko projektowi 5. Projekt

wic si utrzyma; przesany zostanie pod rozwag starszych

naszych braci. Sessya solwuje si do poniedziaku, na godzin
9 zrana, aby Komisye miay czas wygotowa podane im projekta«.

W a d. hr. Ostrowski, Marszaek.

Posiedzenie Izby Poselskiej z dnia 7 lutego
1831 roku.

JW. Marszaek: wWzywam JW. Z wierko wskiego, aby

w zastpstwie nieobecnego JW. Sekretarza odczyta hst obe-

cnoci«.

Z odczytania której okazao si, e obecnymi byli:

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski. Józef Gostkowski. Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Wadysaw Sotyk. Franciszek

Jaboski. Jan Oiryci Szaniecki.

ZWojewództwa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. Józef

lir. Ledochowski. Roman Sotyk. Konstanty Swidziski.

Deputowani: JJWW. Fra. Chomentowski. Jan Pusztynika. Lu-

dwik empicki. Jan Posturzyski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Jan Nep.

Gliszczyski. Marcin Radoski. Stanisaw Kaczkowski. Kazimierz Barto-

chowski. Kantorbery Tymowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Morzkowski.

[Deputowani: JJWW. Ernest Faltz. Antoni Rembowski. Seb.

Szymoski. Antoni Jaksiewicz. Stanisaw Miczyski. Józef Ziemie.cki. Ksa-

wery Biedrzycki].

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz. Alojzy hr. Poletyo. Józef wirski. Józef Rozenwerth.

Deputowani: JJWW. Pawe Cieszkowski. Wojciech Wgleski.
Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Pawe Grbczewski. Maryan Cissowski. Wincenty Chemicki.
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Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski.

Klemens Witkowski. Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW.
Aleksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Stanisaw

hr. Jezierski. Jakób Okcki. Antoni Plichta. Ignacy Starzyski. Adam u-
szczewski. Rudolf Wieszczycki. Fra. Trzciski. Augustyn Subicki. Józef

Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski, Franciszek Woowski.
Wojciech Chodecki.

ZWojewództwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Ignacy

Wyk. Teodor Jasieski.

Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Fehks Gumowski.
Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW.

Jan Augustowski. Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz, Józef Wiszniewski.

JW. Marszaek : wPrzewietna Izbo Poselska! Nieprzyjaciel

przeszed gi anic czci Polski, Królestwem nazwanej. Ten krok

jego posunity naprzód nie zmienia w niczem pooenia na-

szego, bo czy z tamtej strony Niemna i Buga, czyli z tej, hordy

jego zowrogie zarówno nasz rodzinn deptay i kaziy ziemi.

Ich pochód nie odwróci od waciwego celu toku spokojnych

naszych obrad, a jeeli wymóg na mnie te sów kilka, to je-

dynie, ebymy sobie wspólnie powinszowali, e, zbliajc si

ku nam, Moskwicin zbliy korzyci zwycistwa i chwil sawy,

które pora roku, do wojennych ewolucyi niesposobna, zdawaa
si na póniej dla nas odkada. Przystpmy teraz do zwykych
prac naszychtt.

JW. Zwierkowski, jako referent Komisyi skarbowej
i wojny, przedstawi, e Komisya nadesany sobie przez Izb
Poselsk projekt ^) do prawa o Gwardyi Narodowej uznaa za nader

potrzebny; aby jednak prawo to byo, ile tylko mona, najdosko-

nalsze i w niczem si z wydanemi ju w tym wzgldzie roz-

porzdzeniami nie krzyowao, Komisya postanowia przesa

1) Projekt do prawa o Gwardyi Narodowej zmierza do tego, aby

zharmonizowa przepisy o stray bezpieczestwa z 2 i 3 grudnia 1830 r.

i o Gwardyi Narodowej z 11 grudnia 1830 i z 16 stycznia 1831, wreszcie

urzdzenie z d. 3 lutego, które znowu nie obejmowao Gwardyi Narodo-

wej ; aby dalej bliej zespoli obie instytucye i cile okreli stosunek

jednej do drugiej. Por. równie wydane w nastpstwie rozporzdzenia z d.

9 i 17 lutego 1831. Gazeta Warszawska. 1831. NN. 40 i 51 (P. W.).
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projekt wzmiankowany wraz z wszelkimi do niego doczo-
nymi allegatami i uwagami swojemi Rzdowi Narodowemu,
aby ten, zawezwawszy rónego stopnia czonków Gwardyi

Narodowej i stray bezpieczestwa, udoskonali go i tak udo-

kadniony do uchwalenia Izbie Poselskiej przedstawi.

Izba Poselska zgodzia si jednomylnie na

uczyniony wniosek.

JW. Morozewicz: »Wszystkie wojny, mianowicie narodowe,

wymagaj, oprócz si zwyczajnych, rodków nadzwyczajnych do

spóniania postpów nieprzyjaciela i wikszej wadzy, poru-

czonej dowódcom wojska. Rzd Narodowy poda w tym wzgl-
dzie projekt do uchway sejmowej, lecz Komisye zmieniy go

w pewnym wzgldzie, dlatego nie móg by wydrukowanym.
Zasada tego projektu jest, aby Rzd, który zna atrybucye kon-

stytucyjne, to jest ograniczone, w tem pooeniu obszerniejsz

mia wadz, aby w czciach kraju, zajtych przez nieprzyja-

ciela, móg skuteczniej dziaa przez uprowadzanie ywnoci,
ludnoci i zagroenie rodkami najsurowszymi przeciwko tym,

którzyby przeszkadzali sprawie narodowej. Ten projekt zawie-

ra przepisy w sposób, rozkazujcy niszczenie i uprowadzanie

ywnoci. Komisye poczone uwaay, e projekt taki w tak

szczupym kraju potrzebuje lokalnego zastosowania i dlatego

zmieniy go na pozwolenie, dane Rzdowi, udania si w razie

potrzeby do tych ostatecznych rodków. Za t zmian poszy

i inne. Odczytam wic przewietnej Izbie Poselskiej projekt tak,

jak zosta poprawiony przez Komisye:

Projekt do uchway sejmowej:
))Izba Senatorska i Poselska, pragnc uatwi Rzdowi

Narodowemu uycie jak najdzielniejszych rodków przeciwko

nieprzyjacielowi, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Powiaty, obwody i województwa w czciach,

przez nieprzyjaciela zajtych lub zagroonych, Rzd Narodowy
ogosi za bdce w stanie wojny.

Art. 2. W takowych czciach kraju Rzd Narodowy
upowaniony zostaje do uycia wszelkich rodków celem zni-

szczenia dróg, mostów, przepraw, skadów i zabudowa, któ-

reby nieprzyjacielowi postp lub odwrót uatwiay. Równie
mocen bdzie Rzd kaza uprowadza z takowych okolic

wszelkie zapasy ywnoci, dobytki, sprzaje i usuwa ludno
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do miejsc, tym celem wskazanych, w czem wszystkiem dzia-

anie Rzdu nie moe by ograniczone adnymi przepisami

praw, o wasnoci i wolnoci osobistej stanowicych.

Art. 3. Opierajcy si wykonaniu niniejszej uchway, ua-

twiajcy nieprzyjacielowi dowóz ywnoci, lub przejcia, prze-

prawy, urzdnicy nakoniec, którzyby w czciach kraju przez

nieprzyjaciela zajtych pozostali, za zdrajców kraju uwaani
i, jako tacy, karani by maj.

Art. 4. Wszelkie straty, przez mieszkaców, wskutek

dziaa Rzdu podug tej uchway poniesione, przez ogó kraju

wynagrodzone bd. Sposób dochodzenia i wynagrodzenia tych

strat osobna uchwaa przepisze.

Art. 5. Uchwaa niniejsza ma by drukiem i czytaniem

z ambon ogoszona. Wykonanie jej poleca si Rzdowi Na-

rodowemu«.

Teraz wypada mi szczegóowo projekt ten usprawiedliwi,

i tak: co do art. 1. By on zasad, z której wyj nam wypa-

dao; zasada ta jest przyjta w caej Europie, e czci kraju,

w stanie wojny bdce, przechodz pod prawo nadzwyczajne.

Artyku 2-gi wskazuje Rzdowi Narodowemu gówne zasady,

podug których moe uy tej nadzwyczajnej wadzy; projektem

tym dopniemy zamiaru danego, skoro dziaania Rzdu nie

bd ograniczone adnymi przepisami prawa wasnoci i wol-

noci osobistej. Artyku 3-ci stanowi rygory przeciw osobom

albo opierajcym si rozkazom Rzdu — dlatego jest tu poo-

ony wyraz: opierajcy si, eby przypadkowo lub przez bd
jaki niewykonanie rozkazu nie byo poczytane za zdrad kraju,

wyraz ten czy i surowo prawa i potrzebny wzgld dla

osób;— albo uatwiajcym nieprzyjacielowi dowóz ywnoci lub

przepraw, — wyraz ten zaspokaja obadwa wzgldy, bo w ua-

twieniu takiem okazuje si pewien rodzaj dobrowolnoci; —
albo przeciw urzdnikom, którzyby nie zastosowali si do prze-

pisów Rzdu i pozostali u nieprzyjaciela, wystawiajc kraj na

oczywist strat, gdyby nieprzyjacielowi, przyznajcemu sobie

prawo do nas, pomocni byli de facto. Artyku 4-ty mówi o wy-

nagrodzeniu strat. Te s zasady uwicone w caej ucywilizo-

wanej Europie; s za dosy zaspokajajce, bo odsyaj do nas

postanowienie zasad wynagrodzenia. Artyku 5 mówi o wyko-

naniu jak najsprystszem tej uchway. Projekt ten, jako z na-
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tury swojej bardzo nagy, odczytam raz jeszcze, aby Izba moga
go dostatecznie pozna«.

JW. Marszaek: wProjekt obecny zdaje si tak wany i na-

gy, e, co do ogóu, zapewne nikt nie bdzie mia nic do za-

rzucenia; moe tylko bd czynione niektóre uwagi nad reda-

kcy. Mnieby si naprzykad zdawao, e tam, gdzie s wyli-

czane: obwody, powiaty, województwa, monaby jeszcze doda:
i miasta«.

JW. Morozewicz : »! pojedyncze gminy nawet«.

JW. Kaczkowski: » Powtarzam sowa JW. Marszaka: projekt

jest wany i potrzebny, powinien wic by dokadnie rozwa-
ony. Trudno, aby kto si móg tak poszczyci pamici, iby
dopiero co czytany projekt zgbi potrafi. Ubliabym sumie-

niu, gdybym stanowi bez rozwagi. Nie wystawiajmy si na
zarzut, e machinalnie kujemy prawa. Wnosz wic, aby pro-

jekt niniejszy zosta rozdrukowany i wedug zwykych form
wniesiony<(.

JW. Fra. Wyk: wCzas jest stanowczy, w którym obra-

dowa mamy; nie mamy i 24 godzin do stracenia. Nim projekt

rozdrukowany i rozdany zostanie, nim przejdzie przez obiedwie
Izby, moe si znacznie nieprzyjaciel posun; lepiej wic raz

jeszcze ten projekt odczyta, a nie rozwleka dyskus}'i. Mnie
tu uderzyy wyrazy: w czci przez nieprzyjaciela za-

jtej i zagroonej. Ostatni ten wyraz jest na swojem
miejscu, lecz zdaje mi si, e do okolic, przez nieprzyjaciela

zajtych, prawa tego stosowa nie mona, bo zajci przez nie-

przyjaciela, nie znajc tego prawa, nie mog si tak opiera
nieprzyjacielowi, i chociaby mu si sami nie nastrczali, wy-
konywa jego rozkazy musz, aby nie ulegli srogoci praw
wojskowych. Ja np. zostaj w Warszawie, a mój oficyalista,

zmuszony przez nieprzyjaciela, czyni mu musi usugi; mame
ja za to by odpowiedzialnym? Tam, gdzie rozkazy nie dojd,
prawa stosowa nie mona(v.

JW. Lempicki: ))Chciaem take gos podnie, lecz, zwaa-
jc na nago czasu, jednozgodno w Izbie co do zasady,

nadto, e projekt ten w Rzdzie, u Wodza i w Komisyach by
rozbierany, sdz, e monaby zakoczy dyskusya.

JW. Morozewicz: wOdpowiadajc na uwagi JW. Wyka,
mam honor zwróci uwag, e za wykonanie rozkazów nie-
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przyjaciela nigdzie niema postanowionej kary; przeciwna,

owszem, w prawie jest odcie, e opierajcy si naszym roz-

kazom, o ile go doj mog, poczytany bdzie za zdrajc.

Druga okoliczno, e w przedmiotach kryminalnych odpowie-

dzialno nie moe by stosowana do waciciela, ale do osoby

czyn popeniajcej; prawo prywatne ustpuje prawu publicznemu.

Sudzy nie mog si zastawia rozkazem pana, jeeli ich dojd
wysze rozkazy wadzy rzdzcej «.

JW. Woowski : »Nie mog si zgodzi z koleg Kaczkow-

skim, abymy si form trzymali; te koniecznie nagoci interesu

naszego ustpi powinny; gdybymy si ich cigle trzymali, musie-

libymy prosi nieprzyjaciela o pozwolenie do tego czasu. Tu
odczytany projekt by ju rozwaany przez Rzd, Komisye

i Wodza Naczelnego, i by jednozgodnie przyjty. Co do za-

rzutu kolegi Wyka, to zaatwionym zostanie, gdy w^ uchwale

dodamy: w czciach, przez nieprzyjaciela dotd nie

zajtych, a napadem jego zagroo n y ch«.

JW. Rembowski: wOdpowiadajc na zarzut JW. Kaczkow-

skiego, musz tu zwróci jego uwag, e projekt ten nie jest

zwyczajnym projektem do prawa, lecz zosta zredagowany, gdy

nieprzyjaciel wkroczy na nasz ziemi. Komisy wic nie miay
czasu wczeniej go rozebra«.

JW. Kaczkowski: wGdy dotychczas, w adnem swojem po-

stpowaniu, Sejm nie pogwaci form raz przyjtych, upieraj-

cemu si przy nich nie mona bra za ze. Nie robi ja tego

w celu opónienia skutków projektu. Gdy sysz, e szed on

nadzwyczajn drog, usprawiedliwia to projekt ale i mnie ra-

zem. Chtnie bd za nim gosowa, jakkolwiek niezachowane

s formy; rozumiabym jednak, e przyjcie go przez Izb jest

tylko w chci nadania mu wikszej sankcyi narodowej, bo go

kada wadza wojskowa uskuteczni moe; kiedy si jednak

tak widziao Rzdowi, Wodzowi i Izbie, wnosz, aby projekt

bez form by przyjtycc

JW. Swidziski: wT sam miaem uwag Izbie przedstawi;

i jedyny zarzut, jakiby temu projektowi uczyni mona, jest to,

e by si obeszo bez wnoszenia go do Izby. Alemy tylekro

wyrzekli, tak szeroko po Europie rozgosili, e nie bdzie po-

wice, nie bdzie strat, którychbymy chtnie dla Ojczyzny

nie ponieli. Jedynie dla nadania wikszej uroczystoci rodkom,
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przez wadz wojskow przedsibranym, dla wyrzeczenia, e
cay Naród clitnie straty ponosi bdzie, projekt ten jest po-

dany pod rozwag Izby. By on przez Wodza Naczelnego do

Rzdu podany, przez Rzd przyjty i wniesiony do Komisyi,

przez nie zmodyfikowany, e to, co nakazanem byo, my tylko

dozwalamy. Mniemam, e zasady tego projektu s tak ogólne,

tak potrzebne, tak wite, e potrzeba wszelkie formy i dysku-

sye pomin, a jednomylnie go przyj. Niema chwil do stra-

cenia; moe ju wielka wina popeniona, e nie przed wkro-

czeniem nieprzyjaciela podany zosta ten projekt. Zasady jego

tak s ogólne, tak czyste, e bez wyroku Izb kady naczelnik

siy zbrojnej mógby go przywie do wykonania; przyjmijmy

go wic bez targów i bez dyskusyi«.

JW. Klimontowicz: ))To, co mogem od jednego przeczyta-

nia obj, nad tem si zastanowi. Powiedziano tam, e mamy
si usuwa przed nadchodzcym nieprzyjacielem z ywnoci,
inwentarzem, ludnoci, zgoa z caem mieniem naszem. Gdyby
kraj nasz by teraz tak obszerny, jak Rosya, gdyby w nim byy
byy miejsca niedostpne, atwoby si to dao zastosowa, ale

Królestwo nasze jest mae, wszdzie prawie jednakowo za-

ludnione; z tych wic przyczyn nie mona mie pewnoci, aby

prawo to z ca dokadnoci byo dokonane. Jest dalej w pro-

jekcie, e straty maj by wynagradzane; lecz gdy kraj cay
zniszczonym zostanie, kto wtenczas wynagradza bdzie? S-
dz zatem, e powinna by wzmianka, kto bdzie mia obo-

wizek wynagrodzeniaw.

JW. Morozewicz: )>Niema tego w projekcie, aby koniecznie

ludno i ywno przed nieprzyjacielem usuwan by miaa,

lecz powiedziano tylko, e to nastpi ma, gdy tego okae si
potrzeba«.

JW. Chodecki: ))Gdy ju nieprzyjaciel wkroczy, projekt ten

tak jest potrzebny, e prosz Marszaka o zamknicie dyskusyl

i przystpienie do wotowania«.

JW. Klemens Witkowski: »Nadzwyczajne wypadki wyma-
gaj nadzwyczajnych rodków i pominicia form. Mam tu je-

dnak uczyni uwag, e artykuem pierwszym nadajemy t
wadz Rzdowi, która do Wodza nalee powinna, bo w na-

gych wojennych wypadkach odwoywa si dopiero do Rzdu
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Wódz nie moe; dziaania bowiem jego najwikszej spry-
stoci wymagaj «.

JW. Szaniecki : wNietylko jestem za bezzwocznem przyj-

ciem dyskutowanego projektu, ale wnosz nadto, abymy si
z Senatem poczyli i ju wicej nie rozczali«.

JW. I^larszaek: »To jest zupenie inna materya«.

JW. Szaniecki : »Jestem take za popraw, przez JW. Wi-
tkowskiego proponowan, bo Rzd moe si oddali ze stolicy,

moe by dalekim od miejsca dziaa wojennych; jake Wódz^

moe si do niego w chwilach nagych odwoywa ?«

JW. Swidziski : ))Mam tu odpowiedzie JW. Klimontowi-

czowi. Prawo dyskutowane nie nakazuje caej ludnoci w inne

czci kraju przenosi si, ale tylko usuwa j z traktu mili-

tarnego, po bokach lub w lasach umieszcza. Co do wynagrodze-

nia, jest to tylko coaeuatio, rozumie si bowiem samo przez

si, e gdyby która prowincya znacznie wicej ucierpiaa, ma
prawo do porównania strat z innemi. Towarzystwo ogniowe

ju po czci zaradzio temu co do zabudowa; na podobnych

zasadach wypada ustanoV/i towarzystwa do wynagrodzenia

innych strat, z rozkazu Rzdu poniesionych. Nie mamy si tu

czego obawia, bo to jest naszej zostawione uchwale; potrafimy

przedmiot ten zgbi tem bardziej, e ju mie bdziemy
fakta. Wszyscy uznaj potrzeb przyjcia tegu projektu. Dziel

zdanie JW. Witkowskiego co do Naczelnego Wodza, bo luba

Rzd moe mu wadzy udziela, jednak dla sprystszego dzia-

ania naleaoby i Wodzowi i Rzdowi nada t wadz, bo

mog by czci kraju, gdzie Wódz nie jest obecny, a Rzd
uyje tam udzielonej mu wadzy«.

JW. Cliomentowski : wJakkolwiek projekt ten zdaje si nie-

których zastrasza, sdz jednak, e to tak wiele nie powinno

zwraca ich uwagi. Tu bowiem niedawno, w tem oto miejscu,

zaprzysiglimy sobie i Narodowi, e dla dobra Ojczyzny wszystko,

majtek i ycie, powicimy; a kiedy Ojczyzna tego wymaga,
moemy rozumowa i wtpi, e to skutecznie dokonanem
nie bdzie? Zgadzam si z JW. Swidziskim, aby tak Wo-
dzowi Naczelnemu, jako i Rzdowi wadza ta powierzon bya.

Zaufanie, jakie w nim Naród pooy, od naduy myl oddala.

Co do urzdników^, e maj si oddala z miejsc zajtych przez

nieprzyjaciela, inaczej za zdrajców kraju poczytani bd,— ten
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przepis prawa niniejszego nie zdaje mi si by jasnym, i owszem,

jest on wtpliwym, w tym bowiem przypadku znajdowaliby

si wszyscy urzdnicy z województwa Augustowskiego, gdy
oni nie s w stanie uczyni zadosy temu przepisowi prawaw.

JW. Jaboski : ))Ja znajduj, e art. 1-szy jest niepodobny

do wykonania; jake Rzd moe kraj, ju przez nieprzyjaciela

zajty, ogasza za bdcy w stanie wojennym? Najlepiej cae
Królestwo ogosi za bdce w stanie w^ojennym i zastosowa

do niego rodki obrony«.

JW. Jasieski: »Jak suszny i sprawiedliwy, tak wyjaniony
przez poprzednich kolegów jest projekt niniejszy, e nie mam
tu nic do dodania; owiadczam tylko, e gdy JW. Klimonto-

w^icza tyle zastraszaj wynagrodzenia strat, gdy ju moje dobra

przez nieprzyjaciela zajte zostay, chtnie odstpuj od wszel-

kich wynagrodze, spodziewajc si, e wszyscy koledzy po-

dobnie postpi «.

JW. Slaski: »Sdz, e Izba powinna wzi pod rozwag
wniosek kolegi Jaboskiego; gdy bowiem mamy nieograni-

czon ufno w osobach Rzd skadajcych, temu i Wodzowi
Naczelnemu zostawi wypada rodki obrony, ogosiwszy kraj

cay za bdcy w stanie wojny. Prawo to rozciga si tylko

do prowincyi, przez nieprzyjaciela zajtych, a ten cay kraj jest

w niebezpieczestwie; rodki wic obrony winnj^ by do caego
kraju rozcignitea.

JW. Wiszniewski: »Mamy tu wyrzec o zawieszeniu na pe-

wien czas wolnoci osobistej. Oznaczona jest chwila, od której

wolno ta ustaje. Naleaoby i t oznaczy, w której si ko-
czy jej zawieszenie; nie mona bowiem tego zostawia samo-

wolnoci urzdników. Nieprzyjaciel mógby ju wyj z kraju,

a oni jeszcze, uwaajc kraj za zagroony napadem, naduy-
waliby swej wadzy. Jestem take za ogoszeniem caego Kró-

lestwa, a przynajmniej województw zawilaskich. za bdce
w stanie wojennym, bo trudno jest do szczególnych miejsc

przesya rozkazy, i kady mógby si tómaczy niewiadomoci«.

JW. Posturzyski : wProjekt tak wany, majcy na celu

uycie gwatownych rodków, na kilka godzin przynajmniej

przed dyskusy winien by Izbie komunikowany. Reprezentant

Narodu powinien i za gosem sumienia i za przekonaniem;

lecz widz, e tu jeden tylko gos si odzywa, zezwalajcy na

Dyaryusz. 33



— 514 —

te ostateczne rodki. Wyznaj szczerze, e, uwaajc na ze
i dobre skutki, z tego projektu pochodzce, dr cay i nie miem
staego chwyci si zdania. Ustpi jednak Izbie nie z prze-

konania, ale dlatego, e ogól jest za utrzymaniem projektu«.

JW. Wyk: wJestem za redakcy kolegi Woowskiego,
jeeli nie przyjmiemy wniosku JW. Jaboskiego; wolabym
jednak doczy ten wniosek, bo moe w czciach, zajtych

przez nieprzyjaciela, nie bdzie mona tego prawa przywie
do wykonania«.

JW. Dembowski: wDziel zdanie kolegi Jaboskiego, eby
cay kraj za bdcy w stanie wojennym ogosi, bo, kto zna

dziaania strategiczne, przyzna, e w jednej godzinie moe
by zajta przez nieprzyjaciela ta cz kraju, która najmniej

od napadu bya zagroon. Sdz take, e Wodzowi Naczel-

nemu i Rzdowi nieograniczon w tym wzgldzie wadz po=

ruczy naley((.

JW. Woowski : wNie mona tu umieci okolic zajtych, bo

prawa do nich rozcign nie mona«.
JW. iVlorozewicz : ))W mowach poprzednio mianych s za-

rzuty, sprzeciwiajce si bezwarunkowemu przyjciu projektu;

a naprzód: eby byy wyraenia ogólniejsze, eby cay kraj,

a przynajmniej cztery zawilaskie w^ojewództwa za bdce
w stanie wojennym ogosi. Sdz, e ten rodek ostateczny

nie powinien by do caego rozcignity kraju. Wprawdzie
z powodów strategicznych nie mona przewidzie, która pro-

wincya przez nieprzyjaciela napadnit bdzie, lecz przepis

prawa nie tamuje wadzy wykonawczej rozcignicia tego

rodka tam, gdzie tego uzna potrzeb. Powtóre: chciano usu-n z redakcyi wyraz: zajte, lecz mog by okolice w czci
tylko przez nieprzyjaciela zajte i te wanie potrzeba jak naj-

spieszniej za bdce w stanie wojennym ogosi. Zreszt moe
by jaka prowincya, dzi przez nieprzyjaciela zajta, jutro opu-

szczona, pojutrze znowu zajta, bo skutki wojny s niepewne.

Potrzecie: chciano t wadz odda wprost Wodzowi, lecz mnie
si zdaje, e pierwsza wanie redakcy zaspokoi to danie,
bo nadajc wadz starszemu, ten jej modszemu udziela. Gdyby
i Wódz, i Rzd mieli t wadz, kady z nich wydawszy roz-

kazy z osobna, mogliby si w rodkach pokrzyowa, coby ze
skutki sprawio«.
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JW. Woowski : ))Gos poprzedni powinien by przekona,

e moja redakcya winna si utrzyma. Cech dobrych praw
jest nie wdawa si w szczegóy, mianowicie tu, gdzie o za-

stosowania miejscowe idzie; niepotrzebnie wic rozbieramy,

czy cay kraj, czy tylko niektóre prowincye maj by za b-
dce w stanie wojennym ogoszone, gdy to zupenie od Rzdu
zalee powinno, jako od wadzy wykonawczej«.

JW. Morozewicz czyta stosownie do gosu JW. Woow-
skiego zmienion redakcy projektu:

))Izba Senatorska i Poselska, pragnc uatwi Rzdowi
Narodowemu uycie jak najdzielniejszych rodków przeciwko

nieprzyjacielowi, uchwaliy i uchwalaj, co nastpuje:

Art. 1. Gminy, miasta, powiaty, obwody i województwa
w czciach, przez nieprzyjaciela niezajtych, a blizkim na-

padem zagroonych. Rzd Narodowy ogosi za bdce w sta-

nie wojny.

Art. 2. W takowych czciach kraju Rzd Narodowy
upowanionym zostaje do uycia wszelkich rodków celem

zniszczenia dróg, mostów, przepraw, skadów i zabudowa,
któreby nieprzyjacielowi postp lub odwrót uatwi[a]y. Równie
mocen bdzie Rzd kaza uprowadza z takowych okolic wszel-

kie zapasy ywnoci, dobytki, sprzaje i usuwa ludno do

miejsc tym celem wskazanych, w czem wszystkiem dziaanie

Rzdu nie moe by ograniczone adnymi przepisami praw,

o wasnoci i wolnoci osobistej stanowicych.

Art. 3. Opierajcy si wykonaniu niniejszej uchway, ua-

twiajcy nieprzyjacielowi dowóz ywnoci lub przejcia, prze-

prawy; urzdnicy, nakoniec, którzyby w czciach kraju przez

nieprzyjaciela zajtych pozostali, za zdrajców kraju uwaani
i jako tacy karani by maj.

Art. 4. Wszelkie straty, przez mieszkaców wskutek dzia-

a Rzdu podug tej uchway poniesione, przez ogó kraju

wynagrodzone bd; sposób dochodzenia i wynagrodzenia tych

strat osobna uchwaa przepisze.

Art. 5. Uchwaa niniejsza ma by natychmiast drukiem

i czytaniem z ambon ogoszona; wykonanie jej poleca si Rz-
dowi Narodowemu«.

JW. Marszaek: ))Jeeli nikt nie odzywa si przeciwko pro-

jektowi, stosownie do prawa jednomylnoci przyjty bdzie«.

33*
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Rzeczywicie nikt si nie odezv/a.

JW. I^larszalek ogosi, e przyjty zosta jednomyl-
nie i przesa i^o do Senatu poleci.

JW. Swirskijako referent Komisyi organicznej: wPodane

zostay do Konriisyi organicznej dwa wnioski. Pierwszy, JW.
Wyka, którego brzmienie jest nastpujce: Kiedy spostrze-

ga si daj rónorodne noszone przez Polaków^ kokardy, zwa-

ywszy, e kokarda biaa od dawnych czasów bya polsk

kokard, e pod tym znakiem powstali byli Polacy pod naczel-

nictwem Kociuszki, e tene znak by naszem godem za

Ksistwa Warszawskiego, Sejm przeto postanawia: 1. Kokarda

biaa jest kokard narodow. 2. adnemu Polakowi innej ko-

kardy nie jest wolno nosi.

Drugi za wniosek, J W. Z wier k o wskiego, depu-

towanego VII cyrkuu m. s. Warszawy, który brzmi: Nosze-

nie kokard biaej, [biaej-czerwonej], biaej-czerwonej-szafirowej

mogoby da powód mniemania, i si na róne stronnictwa

dzielimy. Jedno jest u nas najpodasza, bo jedne cele, wol-

no i niepodlego, s wszystkim wspólne Polakom. Dlatego

mam zaszczyt proponowa kokard narodow, zoon z koloru

czerwonego i biaego na znak, i Orze biay w czerwonem

polu jest herbem odradzajcej si naszej Ojczyzny. Wyrzeczenie

w tym przedmiocie jest wane i o to Sejmu czonek Izby Po-

selskiej i Polak uprasza. (Podpisano:) Walenty Zwierkowski

dep. [VII] cyr. m. s. Warsz.

Zbytecznemby si zdawao, abym, po odczytaniu tych po-

da, chcia jeszcze dowodzi wanoci oznaczenia jednego ko-

loru, do któregoby wszyscy Polacy zbierali si w boju. Pomi-

jajc przeto dowody, które si w kadego przekonaniu znajduj,

przystpuj do tego, co Komisye uchwaliy. (Czyta:)

))Izba Senatorska i Poselska, po wysuchaniu wniosków

Komisyi sejmowych, zwaywszy potrzeb nadania jednostajnej

oznaki, pod któr winni si czy Polacy, postanowiy i stanowi:

Art. 1. Kokard narodow stanowi bd kolory herbu

Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksistwa Litewskiego, to jest

kolor biay z czerwonym.

Art. 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie wojsko polskie te

kolory nosi maj w miejscu, gdzie takowe oznaki dotd no-

szonemi byy«.
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W usprawiedliwieniu, dlaczego Komisye dwa te kolory

wybray, musz tu Izbie owiadczy, e Komisye nie znaj-

doway potrzeby zmienia kokardy narodowej polskiej, która,

niczem nie splamiona, prowadzia przodków naszyci i nas

drog honoru i sawy. Rzd ostatni przybra t sam bia
kokard, lecz doda do niej ohydn dla nas oznak dwugo-
wego ptaka. Aby wic nada cech, odznaczajc powstanie na-

sze, Komisye do kokardy biaej doday to herbu narodowego,

t. j. kolor czerwony. Wypadao moe przybra i niebieski, bo

postanowilimy cay kraj odzyska, lecz znamy naszego nie-

przyjaciela, podstpy s jego prawoci, zdrady jego cnot.

Dotd ogasza, e nie przeciw Polakom, ale przeciw rewolu-

cyonistom francuskim wojska swe prowadzi; przybierajc trój-

kolorow kokard, dowiedlibymy, e tu s Francuzi. Niech i ten

bd nie róni moskiewskiego i polskiego Narodu, które nie

s nieprzyjaciómi, bo jeden na drugiego nie nastaje prawa.

Gdymy ju owiadczyli Litwinom, e wspólnie radzi b-
dziemy, przybranie trzeciego koloru zostawimy do cznego
z nimi naradzenia si«.

JW. I^l-yk: »Jeeli si w badania historyczne zapucimy,

znajdziemy, e biaa kokarda zawsze bya narodow. Portrety

Henryka Walezyusza, jako króla polskiego, wystawiaj nam go

z bia kokard. Wielki wezyr pod Wiedniem ulk si pro-

porców z bia kokard, bo te mu objawiay bytno wodza
polskiego. Chodkiewicz, Czarniecki i tylu innych pod tymi zna-

kami odnosili zwycistwa. Kociuszko podniós powstanie i wal-

czy pod tem godem. Za Ksistwa Warszawskiego nie znalimy

innego narodowego znaku; walczc obok Francuzów, bia ko-

kard odznaczalimy si od innych narodów, i barska konfe-

deracya inn przyja barw, aby odróni swoich stronników

od reszty Narodu. Rewolucya powinna przybiera rewolucyjne

kolory, lecz u nas rewolucya zacza si z d. 29 listopada r. z.,

a skoczya si z ujciem ks. Konstantego i wojsk moskiew-

skich; teraz jest tylko powstanie, niema partyi, nie powinno

te by i dwóch znaków. Przywizani by winnimy do da-

wnego, tylu uwietnionego zwycistwy. Kiedy Francuzi weszli

w r. 1812 do Polski i kokard narodow zmieni chcieli, ksi
Józef Poniatowski przedstawi Napoleonowi samemu, e Polacy

przy dawnych pozosta na zawsze daj znakach. Czy dlatego
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zmienia chcemy teraz narodow kokard, e przez lat pitna-

cie kazi j nieprzyjaciel; dzi dwa kolory przyjmujemy, za par
dni i trzeci, i zupenie podobni bdziemy Francuzom. Dla od-

rónienia przystabym na umieszczenie w rodku biaej ko-

kardy ora biaego w czerwonem polu. Gdy si z Litw po-
czymy, mona bdzie doda i Pogoa.

JW. ZwJerkowski : »Syszaem gos, e za Henryka Wale-

zyusza Polacy biae nosili kokardy, lecz pamitajmy, e dawna
kokarda francuska bya biaa wtenczas, kiedy despotyzm u nich

panowa. Nie moemy si przywizywa do biaej kokardy.

Proporce biae nie stanowi kokardy. Konfederacya barska

miaa te same cele i te powody do odznaczenia si, co i my;

zawizan bya przeciwko Moskalom. Pole tak Ora biaego,

jako i Pogoni jest czerwone, czyli moemy zatem stosowniej-

szy przybiera kolor? Skoro si poczymy z Litw, moemy
i niebieski przybra kolor. Dzi, pierwszy raz rozbieramy na

Sejmie rzecz o narodowych kolorach, moemy wic przyj,

jaki nam si podobam.

JW. Swidziski: ))Nie wdajc si w wywody historyczne,

przystpuj do zdania JW. Wyka, albowiem, poczeni nawet

z Litw, zawsze mielimy bia kokard. Nie trzeba nam -
czy kolorów, bo jedno naszym jest celem, lecz poniewa
kada rewolucya swoje mie musi godo, moemy doda Ora
w czerwonem polu. Jak Francuzi do trójkolorowej kokardy

przywizani s nie dla wzburze rewolucyjnych, lecz e ta im

przypomina pamitki chlubnych zwycistw, tak i my innych

nie potrzebujmy oznak. Wolno i chwaa jedno maj godo;

zachowajmy wic dawn kokard, do której przywizane s
mie nam pamitkicc

JW. Roman Sotyk: ))Na ostatnich posiedzeniach uradzilimy,

e mamy jedno z Litw skada ciao, e istnie nie chcemy,

jak wszyscy razem; zrzeka si czci samego siebie jest to

umrze. Powinnimy zachowa wyobraenie naszego celu. Po-

go jest w polu granatowem. Orze w czerwonem, najstoso-

wniejsze wic bd te trzy kolory, nie s one francuskimi. Za

konfederacyi barskiej, za ostatniej konfederacyi pod tymi wal-

czylimy znakami; czy nie mio i dzi nam bdzie nosi ko-

lory podobne, jak ten szlachetny naród francuski, od którego

jedynie wsparcia spodziewa si moemy? Nadaremnie redniej
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szukalibymy drogi. Wolni Francuzi, wolni Belgowie, maj
trójkolorowe kokardy, czemu i wolni Polacy podobnych nosi
nie mog?«

JW. empicki : »Tu jest tylko o kokardach mowa, nie moe
si ona miesza z Orem; ja bybym zdania, eby, jak w Sa-

ksonii, po rewolucyi do biaej kokardy dodano kolor zielony,

tak i my ebymy dodali psowyw.
JW. Rostworowski: ))Nie dziel zdania JW. Sotyka, e przez

szacunek dla Francuzów powinnimy przybra ich kolory; po-

chwalalibymy przez to ich zasady z r. 1792, wiemy bowiem,

e Jakobini takiej uywali kokardy. Nie powinnimy zmienia
narodowych kolorów«.

JW. Szaniecki : wPorzumy kwesty o kokardach! mia si
z nas bdzie Europa, e, gdy nieprzyjaciel wkroczy, my o ko-

kardach radzimy. Oto Naczelny Wódz rozstrzygn ju t kwe-

sty; widzimy trzy kolory na szarfach wojskowych; idmy za

naszych wojowników przykadem«.

JW. Turski: wProjekt ten jest mniej wany; wnosz zatem,

aeby dyskusya zamknit bya i jestem za projektem«.

JW. Wyk: ))Zgadzam si na to, e projekt jest mniej wa-

ny i e powinnimy i w tej mierze za przykadem wojska,

lecz wanie w wojsku rozmaite widz kokardy: trójkolorowe,

dwukolorowe i biae. Trzeba wic wyrzec, które przyjmiemy.

JW. Zwierkowski przytacza konfederacy barsk, lecz ona bya
rewolucy, bo chciaa zgangrenowane Rzpltej ciao wyleczy;

gdy teraz odstpia ju gangrena, niema potrzeby zmienia ko-

lorów. Jeelibymy przyjli wniosek JW. Sotyka, wypadaoby
jeszcze doda kolor óty lub czarny, bo pod temi godami
walcz Belgowie, lecz oni si trzymaj swojej narodowej barwy,

i lepiej zachowajmy nasze narodowe znaki«.

JW. Zwierkowski: wOdpowiadam tu koledze Szanieckiemu,

e kolor szarfy oznacza tylko oficera sztabowego«.

JW. Swidziski: wTrójkolorowa kokarda by nie moe, bo

jeden tylko gos za ni; idzie tylko o to, czy biaa z dodaniem

orzeka, lub znaku psowego we rodku, czy te biaa i czerwona«.

JW. Dembowski: » Wszelkie znaki narodowe kademu winny

by dostpne; nie trzeba wic przyjmowa orzeków lub innych

podobnych dodatków«.

JW. Swidziski: wWic nie z orzekiem, ale z dodaniem
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znaku karmazynowego we rodku, byle nie bya zoona z dwóch
kolorowa.

JW. I^larszaek: wPoniewa JJWW. Roman Sotyk i Sza-

niecki nie odstpuj od sweg^o gosu, podam do wotowania

kwesty, czy kokarda ma by trójkolorowa, czy nie?

Kto jest za trójkolorow, raczy powsta«.
Gdy dwóch tylko powstao, wniosek ten odrzucony

zosta.
JW. E^arszaek: wNastpna kwestya do rozstrzyo^nicia Izby

si podaje: czy kokarda ma by biaa, czy biaazczer-
w o n e m ?«

IW. Swidziski: wPrzedstawiaem, e najmocniej jestem za

bia kokard; naley jednak chwilowe godo powstania do-
czy, orzeka n. p. lub karmazynowy znak; kolor czerwony

ma rozmaite odcienia. Psowy jest pruski, moskiewski, fran-

cuski; my mamy amarantowy i karmazynowy; ostatni przyj
naley«.

JW. il^arszaek: ))Odwou] si do projektu; powiedziano

tam, e w kokardzie ma by kolor, na jakim jest Orze i Pogo«.
JW. Kaczkowski: wNiechtnie gos zabieram, ale trzeba t

rzecz historycznie wyjani. Kolor psowy jest kolorem ta Ora
i Pogoni, a karmazynowy — kolorem szlachectwa, którego ani

upoledza, ani mu pochlebia nie naleycc

JW. Klemens Witkowski: ^Winnimy si tu stosowa do

heraldyki, a ta przybiera kolor czerwony bez rónicy«.

JW. ^larszaek: wPowtarzam kwesty, czy kokarda ma
by biaa, czy biaa z czerwonem?«

Wikszo Izby owiadcza si za dwój koloro-w kokard i przyjmuje projekt.

JW. Swidziski, jako referent Komisyi organ iczn ej,

czyta projekt porzdku wewntrznego Izby:

))Izba Poselska, zwaywszy potrzeb cigego czuwania

Sejmu, obaw, aby przez ubytek Reprezentantów komplet ze-

rwanym nie zosta, niemniej majc na wzgldzie potrzeby

Czonków, którzy przybyli, nie rachujc na cige trwanie Sejmu,

postanowia nastpujce w^ewntrzne przepisy, na ten jedynie

Sejm obowizywa majce:
Art. 1. W miejscach, w których bd dla mierci, bd

niezapenienia, bd oddalenia si z kraju Reprezentanta miej-
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sce jego wakuje, sejmiki przez Rzd zwoano by maj niezwo-

cznie z pominiciem nawet przepisów statutu organicznego,

mianowicie zgromadzenia cyrkuu 4-go i 8-go miasta Warszawy
w dniach trzech po zwoaniu; sejmiki za lub zgromadzenia

gminne po prowincyi wszystkie w dniu jednym i w dni dzie-

si po ich zwoaniu.

Art. 2. Tak sejmikom, jak i zgromadzeniom gminnym,
przewodniczy bdzie sdzia pokoju, na teraz urzdujcy.

Art. 3. Rzd wezwanym zostanie, aby uformowa list

tych Reprezentantów, którzy w czasie limity Sejmu lub póniej

przyjli urzdy z pac, zapyta si ich o deklaracy, czyli przy

poselstwie lub urzdzie patnym utrzyma si pragn, a w miej-

sce tych, co przyjm pac, zwoa kae sejmiki z zastosowa-

niem si do art. I-go i 2-go, na których bd dawny Reprezen-

tant zatwierdzonym, bd nowy wybranym by ma.

Art. 4. Skoro nad poow Izby nie bdzie wicej jak dzie-

siciu Czonków, Marszaek wstrzyma si od wydawania wszel-

kich urlopów. W kadym razie urlopy takowe duej, jak na

dni pitnacie, wydane by nie mog, z dodaniem dni kilku

dla Czonków w najodleglejszych punktach zamieszkaych, a uj
ciem znowu dla blisko domy swoje majcych. Stosownie do

przepisu tego Marszaek cofnie urlopy na duej wydano i uby-

ych Czonków zavv'iadomi, aby si do niego zastosowali, ozna-

czajc im dzie powrotu.

Art. 5. Kady, bez urlopu wyjedajcy lub urlop takowy

przetrzymujcy, a przemagajcej siy nieudowadnijcy Pose
traci prawo swoje, a na miejsce jego sejmik nowy podug te-

raniejszych przepisów zwoany bdzie.

Art. 6. Rzd poleci komisarzom obwodowym, aby si
udali do Reprezentantów na teraniejszym Sejmie nieobecnych

i wyjaniwszy protokolarnie powody, dla których nie zjechali,

odebrali zarazem deklaracy pimienne, czyli w dniach omiu
na Sejm przyby obowizuj si. W razie niezoenia lub nie-

dotrzymania takowej deklaracyi, komisarz obwodowy tem sa-

mem upowanionym zostaje do zwoania sejmiku waciwego;
nie dopeniajcy za tego obowizku cignie na siebie wszelk

odpowiedziaino«.

))Pow^ody do tego prawa s jasne. Co do art. I-go o zwo-

aniu sejmików, osdzilimy potrzeb skrócenia terminu prawem
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oznaczonego i uchylenia przepisu statutu organicznego, e w dni

15 po wyjciu uniwersau ma by sejmik zwoany, a dni 8

midzy jednym a drugim upyn powinno. Uznalimy, e do-

stateczn bdzie dziesi dni do zwoania sejmiku na prowin-

cyi, w Warszawie za dni trzy. Oba za w jednym czasie od-

by si mog. Co do art. 2-go nago okolicznoci powodowaa
Komisye do wezwania na zastpstwo marszaka sejmiku s-
dziego pokoju dla uniknienia zwykych przy gocinnoci naro-

dowej wydatków. Co do art. 3 go, Rzd zostanie zawezwany do

zrobienia listy Posów, którzy przyjli urzdy patne i nie zrze-

kli si pacy. Po nastpieniu dyktatury znalazo si wielu Re-

prezentantów, którzy dlatego jedynie na urzdy powoani zo-

stali, aby ich zdolnoci dla kraju straconemi nie byy. Jeeli

Izba ogosi, aby nowe wybory dla zapenienia miejsc nastpiy,

zdaje si, i tyme Reprezentantom zostawiony by powinien

wybór midzy obowizkiem patnym a powinnoci Reprezen-

tanta i w tym celu Rzd ma prawo ich si zapytywa. Inne

przepisy s konieczne juto wzgldem wstrzymania urlopów,

jako te wzgldem wyrzeczenia o oddaleniu si Reprezentantów«.

JW. ZwJerkowski: »Projekt ten na dwie czci podzieli

mona: w pierwszej jest mowa o zupenem Izby odnowieniu,

w drugiej o zapenieniu miejsc wakujcych. Jeeliby zupene

nastpio odnowienie Izby, wieluby zapewne wybranych zo-

stao, którym Rzd przeszy wszelkimi sposobami wybór tamo-

wa. I dlatego bybym za zupenem odnowieniem Izby, nie

przesdzajc przez to zwoania Sejmu konstytucyjnego i elek-

cyjnego, w razie zwoania Reprezentantów Litwy, Woynia,

Podola i Ukrainy; ale nago okolicznoci czyni to danie
niepodobnem. Ograniczy si przeto musimy na skompletowa-

niu Izby, zapeniajc miejsca wakujce; miejsca te opuszczone

s przez Czonków do Rzdu powoanych, a zatem tu zasiada

niemogcych. Wyrzec przeto powinna Izba, czyli ci w razie

zmiany Rzdu maj na swe miejsca powróci. Co do tych,

którzy maj posady etatowe, projekt stanowi, lecz zdaje mi si,

i excepcy uczyni potrzeba co do wojskowych, którzy bez

pacy id w szeregi dla bronienia Ojczyzny«.

JW. Wiszniewski: wPoniewa Senat naley do Sejmu, sdz
zatem, aby obostrzenia, na Posów oddalajcych si projekto-

wane, i do nieobecnych Senatorów cigay si; zgodzono si
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bowiem na lo w Komisyach, i nie wiem, dlaczego w projekcie

niema o tern wzmianki. Byem i jestem tego zdania, aby w^oj-

skowi z pod tego prawa wyczeni zostali«.

JW. Szymczykiewicz : ))Nie zgadzam si na artyku projektu,

w którym bez wzgldu na odlego miejsca, czas oddalania

si Reprezentantów jest oznaczony. Sdz zatem, i JW. Mar-

szaek w wydawaniu takowych do odlegoci miejsca stosowa
si winiencc.

JW. Swidziski: »Co do wojskowych, aby ci mimo pobie-

ranej pacy, z Izby wyczeni nie byli, dziel zdanie JW. Zwier-

kowskiego; idzie tylko o to, aby skad nasz zosta pomnoony.
Gdy Sejm ma trwa cigle, trzeba dozwoli Posom kolejnego

tylko oddalenia si; inaczej bowiem, gdy skad bdzie may,
pocign to moe za sob rozwizanie Izby; wniósbym przeto

projekt, a to nietylko osób wojskowych, ale nawet do Rzdu
powoanych tyczcy si, aby w miejsce tych byli mianowani

zastpcy, którzyby przez czas nieobecnoci Reprezentanta miej-

sce jego zajmowali«.

JW. Woowski: ))Ja mam uczyni uwag przedwstpn. Jakkol-

wiek przedmiot ten mnie si nie dotyczy, jednakowo upomnia-

bym si o zaszczytne miejsce w tej Izbie, gdyby przyjcie urzdu
utrat takowego miejsca za sob pocigao. Zapytanie w^ pro-

jekcie jest wzgldem urzdników patnych; ja za wyrane zro-

biem owiadczenie, e pacy nie dam i odebraem przychyln

odpowied, e i urzd piastowa mog i w Izbie zasiada. Idzie

tu tylko o zasad. Rozumiem, i kwestyi o Reprezentantach,

bdcych urzdnikami, nie byo; ze zmianami bowiem, które

w Izbach dokonane byy, i ta kwestya si usuwa, wszak mamy
Marszaka, którego wybór jest przeciwny artykuowi 118 naszej

konstytucyi; jednak na sessyi 18 grudnia r. z. nie wahalimy si,

nie pytalimy si sami siebie, czy mamy go wybra. Artyku 122

mówi, e aden urzdnik, czy cywilny, czy wojskowy, Repre-

zentantem by nie moe, a w artykule 123 jest dodane: e kto

pac pobiera, na tego miejsce sejmik zwoany nowego Repre-

zentanta wybierze. Tymczasem jedni z nas przyjli, drudzy nie

przyjli pacy. Ta to jest zasada, na któr si Komisye zgodziy;

przy wyborze komisarzy podobne byy kwestye, czy urzdnicy

mog w Komisyach — lecz i tu zostawiono do woli kademu —
czyli przy urzdzie chc przyj obowizek komisarza, lub nie.
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Mniemam, e skoro raz co postanowimy, niszczy tego nie na-

ley. Co do wniosku JW. Swidziskiego o zastpcach, jakkol-

wiek ten zdaje si by dogodnym, jednakowo jest przeciwny

wszelkim zasadom prawa i niepodobny do uskutecznienia.

W kocu owiadczam, i najstosowniej bdzie podug tego prawa
zapeni miejsca wakujce, z których Czonkowie zupenie ubyli,

jak n. p. w dwóch cyrkuach Warszawy i w Kaliskiem woje-

wództwie «.

W Wyk: -Jestem za wnioskiem JW. Woowskiego z tem
jedynie zastrzeeniem, aby prawo wyrzeko wzgldem Czon-

ków nieobecnych a nieusprawiedliwiajcych, dlaczego nie przy-

byli«.

JW. Mazurkiewicz: wPrzytaczam tu moje uwagi co do art.

123 konstytucyi, przez JW. Woowskiego opugnowanego. Co do

mnie, jestem zawsze tego przekonania, aby wadza wykonawcza
od prawodawczej oddzielon bya. Jakkolwiek JW. Preopinant

stara si udowodni, e Izba to przesdzia, nie zdaje mi si
jednak, abymy przez to mieli moc czynienia dalszych zmian

w konstytucyi. Jestem zatem za utrzymaniem artykuu pomie-

nionego, t j. eby ci Posowie, którzy etatowe urzdy przyjli,

zoyli deklaracye, czyli zrzekaj si takowych i w gronie na-

szem zasiada pragn, czyli te urzd piastowa wol«.

iW. Rembowski: ))Gówn zasad w rzdach reprezenta-

cyjnych powinna by równowaga wadzy prawodawczej i wy-

konawczej. Pominicie tej zasady i przewaenie jednej lub dru-

giej szali, z jednej strony prowadzi do anarchii, a z drugiej do

despotyzmu. Do utrzymania tej równowagi oprócz Izb, Rzd
posiada wadz. By razem i prawodawc i wykonawc w a-
den sposób nie mona, obowizki bowiem tych dwóch wadz
s bardzo róne. Poczywszy te wadze w jednych i tyche
samych osobach, wiemy, coby si dziao z projektami przez

Rzd wprowadzanymi; byyby one w Izbie przyjmowane bez

adnej opozycyi, bo naturaln jest rzecz, e urzdnicy, wpro-

wadzajcy takowe, sami przeciwko sobie nie powstan, owszem,

ujmowa si bd za nimi, jak za dziemi wasnemi. Lec-z gor-

sze std skutki wynikn mog: oto Rzd i urzdnicy w^ysi

bd szafarzami urzdów i dóbr narodowych, bo na nich Na-

ród polegnie. W có si wtenczas obróci odpowiedzialno
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Rzdu? Koniecznie musimy przyj sta zasad, czy urzdnicy

mog by Reprezentantami, czy nie«.

JW, Kaczkowski : wKiedy powstanie zastao nas w trudnych

okolicznociaci, zapewne naga potrzeba ustanowienia rzdu
nie daa nam czasu do zastanowienia si, czyli do wszelkich

czynnoci mamy mandaty. Wszystkomy usprawiedliwili konie-

cznoci i gorliwoci o dobro Ojczyzny; póniej zwoani, obar-

czeni bylimy nadzwyczajnymi wypadkami i wtenczas nie mie-

limy podobnie czasu przypomnie sobie, e Naród zapyta si
nas moe: Czy mielicie do tego prawo? Ju kilkanacie dni

tego Sejmu upyno, a jeszczemy o tem nie pomyleli, e my
sami, a nikt wicej, ogosilimy rewolucy za narodow; my
sami, a nikt wicej, uznalimy tron za wakujcy; my sami

a nikt wicej, szafujemy majtkami i krwi Narodu. Zastanówmy
si, czyby nie mona caego skadu Izby odnowi; wter.czas

poowa moe weszaby nowych Czonków do Izby, a to byoby
najlepszym dowodem spódziaania i woli Narodu. Lecz adnym
sposobem dokona tego nie mona. Jestem zatem zdania, aby

ci Czonkowie, co maj urzdy, takowe opucili i waciwe im

miejsca w Izbie zajli. Wszak narzekalimy, e za przeszego

Rzdu gwacono prawo zasadnicze, czyli i dzi to cierpimy?

Odwouje si JW. Woowski do prawa nowo uchwalonego,

lecz lepiej to nowe prawo naruszy, jak obraa konstytucy,

jak j gwaci nowemi uchwaami. Okolicznoci niespodziewane

nie powinny nam dawa absolutnego prawa, abymy z Izby

dla urzdów ustpowali. Co do wojskowych, nie widz potrzeby

wyjtku, wszake i tym wolny wybór zostawiony by powinien;

atwiej bowiem w szeregach, ni w Izbie zastpi ich miejsca.

Kocz na tem, e zwoanie sejmików jak najprdzej uskute-

cznione by powinno tam, skdkolwiek wypynie abnegacya

urzdnika lub osób w szeregi wojskowe wchodzcych. Wybór
Reprezentantóv/ na te miejsca wakujce powinien by jak naj-

spieszniej przedsiwzity: naszym jest bowiem interesem, inte

resem Narodu, abymy jak najwicej wporód siebie nowych
Czonków ujrzeliw.

JW. Woowski: »Odpowiadajc na gosy dopiero syszane,

odwouj si do tego, com powiedzia. Przez niektórych Ko-

legów kwestya zupenie zmienion zostaa: nie idzie tu o ar-

tyku 123; przez nas on bowiem zmieniony zosta, bo urzdnicy
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nietylko, e nie ustpili z Izby, ale nowym zaszczytem nalee-

nia do Komisyi obdarzeni zostali. Now tu wnosz kwesty,

abymy artyku 122 zmienili, i chc, aby Posowie bdcy urz-

dnikami, byli z Izby oddaleni, lub urzdy zoyli. Ten wybór

byby atwy; idzie o to, za co mamy uwaa urzdy Repre-

zentantów? Jak przy wyborze Komisyów, tak i teraz odwouj
si do JW. Lelewela gosu, któremu podobny uczyniono zarzut;

mówi on, e Reprezentanci zastpczo tylko i raczej dla kontro-

lowania przyjli urzdy; nadto bynajmniej si to nie sprzeciwia

rzdowi reprezentacyjnemu i konstytucyi, bo mamy przykad

na Francyi, e ministrowie i radcy stanu i inni urzdnicy s
zarazem Reprezentantami. Co do mnie owiadczam, i chocia

przyjem urzd, do pracy potrzebujcy, jednakowo ani je-

dnej sessyi sejmowej nie opuciem, bo rozumiem, e kadego
obywatela jest najwitszym teraz obowizkiem, ile mu si, ile

zdolnoci wystarczy, dopomaga wspólnej Narodu sprawie.

Urzdy, jakie Reprezentanci przyjli w trudnych dla kraju oko-

licznociach, nie powinny ich pozbawia zaszczytu najwikszego

zasiadania w tej Izbie «.

JW. Morozewicz: »Zarzucano, e przypuszczenie urzdników

do Izby naszej sprzeciwia si duchowi reprezentacyjnemu, i e
w^ d. 20 grudnia przez wyjtek tylko zostali przypuszczeni do

tego grona. Lecz ja sdz, e konstytucya w^ artykule 122, do-

zwalajc wyboru urzdników na Reprezentantów, usprawiedli-

wia tem samem nasze postanowienie. Duch tego prawa prze-

mawia za urzdnikami; art. 123 dlatego by postanowiony, aby

monarcha, bdcy wadz odrbn w Narodzie i przeciwn

jego swobodom, mianujc urzdników z pomidzy Reprezen-

tantów, nie wywiera szkodliwego wpywu na wadz prawo-

dawcz. Posowie wic i Deputowani, którzy po swoim wybo-

rze otrzymali urzd jaki patny, musieli si podda reelekcyi.

Lecz od rewolucyi stan rzeczy zupenie si zmieni. Wadza
monarchiczna spyna w wadz ustawodawsz. Czonkowie

Izby przez te dwie wadze maj nadane sobie urzdy, bo Dy-

ktator i Rzd, bdc wadzami przez Sejm postanowionemi, nie

stoj z nim w opozycyi, lecz s jego organami. Nie naley

wic Izbie odwoywa tego, co wadza rzdowa postanowia,

zwaszcza e sama Izba nie owiadczya si dotd przeciw

temu«.
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JW. Posturzyski : ))Na pierwszych posiedzeniach teraniej-

szego zebrania naszego bya kwestya, czy konstytucya istnieje,

lub nie? Rozwaajc j, powiedzielimy, e Naród nie powsta
przeciw konstytucyi, lecz tylko przeciwko wadzy despotycznej,

uciskajcej go, e nie powsta na obalenie zasad monarchii,

lecz aby zerwa stosunki z Rosy, uciliwe dla niego. Wyrze-

klimy, e cz konstytucyi jest zachowana, e Naród przyj-

muje form)^ rzdu monarchicznego, konstytucyjno-reprezenta-

cyjnego, e formy tego rzdu przestrzega bdzie w czasie te-

raniejszego bezkrólewia, a dzi sysz gosy przeciwne temu.

Gdy raz przekroczymy prawo nasze zasadnicze, wkrótce doj-

dziem do anarchii. Jestem przeciwko artykuowi 3-mu projektu,

który mówi o posach patnych, jest on treci nastpujcej:

»Rzd wezwanym zostanie, aby uformowa list tych Repre-

zentantów, którzy w czasie limity Sejmu lub póniej przyjli

urzdy z pac, zapyta si ich o deklaracy, czyli przy posel-

stwie lub urzdzie patnym utrzyma si pragn, a w miejsce

tych, co przyjm pac, zwoa kae sejmiki z zastosowaniem

si do art. I-go i 2-go, na których bd dawny Reprezentant

zatwierdzonym, bd nowy wybranym by ma«.

To si sprzeciwia konstytucyi, bo nie paca jedynie bya
pobudk ustanowienia w art. 123 konstytucyi, e urzdnik nie

ma by posem; uwamy ducha konstytucyi, a poznamy, e
inna jest tego przyczyna. Inna rzecz, gdy urzdnik bdzie wy-

brany na posa, inna, gdy pose w czasie trwania swego man-

datu urzd przyjmuje. W ostatnim razie niknie przedzia po-

midzy wadz wykonawcz a prawodawcz; dla zaradzenia

temu postanowiony zosta art. 123 konstytucyi; niema wic
w nim wzgldu na to, czy urzdnik istotnie pobiera pac, czy

nie; idzie tylko o to, e sprawuje urzd. Ten jest, aby wadza
wykonawcza od prawodawczej oddzielon bya«.

JW. Swidziski: wMam odpowiedzie na trzy gosy: JJWW.
Woowskiego, Rembowskiego i Posturzyskiego. Co do 1. Ni-

gdy si nie zgodz na t zasad, aby konieczno przestpie-

nia prawa stanowia jego cakowite usunicie, a to tern bar-

dziej, emy go nie przestpili. Co do zarzutu, e wybór Mar-

ti szaka nie by nasz atrybucy, jest niestosowny; króla nie
'' mamy, czyli moglimy czeka na niego w wyborze, a skoromy

si konstytuowali, wtenczas, wadz królewsk reprezentujc,



— 528 —

mielimy prawo wybiera Marszaka. Gdymy nie odmienili

urzdników bdcych czonkami Izby, to nie pociga za sob
adnego przekroczenia. Te nowe wybory powinny by dzieem
wadzy wykonawczej; ta povt/inna bya zwoa sejmiki i podda
pod nowe wybory urzdników; Sejm za sam siebie niszczy

i oddala ze swego grona urzdników nie móg i nie powinien.

Zwracam wic uwag Izby, e to domylne gwacenie praw

miejsca nie miao, a choby ublienie jakie byo — bo znie-

sieniem nie jest — i do tego sama tylko konieczno nas po-

wodowaa. Tej koniecznoci nietylko nie widz, ale nadto by-

oby to naduyciem na wasn korzy Dziel zdanie, e inne

pooenie jest teraz powoanych urzdników, a inue byo da-

YA^niej przez króla mianowanych; nie dziel jednak zdania, aby-

my t sankcy wyrzekali, e lubo kto z nas przyj urzd, nie

straci zaufania komitentów. Gdy kto przyj urzd patny, nie

idzie zatem, aby go z Izby usun; jest to pooenie bardzo

delikatne, ale jednak naley nakaza sejmiki, aby wprowadze-

nie nowych Czonków uatwi. Std wnosz, aby te artykuy

utrzymane byy, które mówi o oddaleniu Czonków, posiada-

jcych urzdy. Nie dziel za zdania JW. Rembowskiego, e
powoanie wadzy prawodawczej i wykonawczej nie zgadzaj

si z sob. Ja mu na to odpowiadam art. 122 konstytucyi, e
kady urzdnik moe by razem i Posem, gdy ufno posiada.

Ufno komitentów jest jedynym w wyborze warunkiem. Moe
ona by osabiona przez przyjcie urzdu i dlatego potrzebne

s nowe wybory. Nie dziel ja zdania, aby w Izbie, zoonej
w czci z urzdników, nie miay si wznosi gosy za dobrem

publicznem. Przekonywa nas o tem dowiadczenie. Posowie,

którzy przyjli urzdy, nie usuwaj si od adnych prac; owszem,

jik najgorliwiej dziel je z nami. Ze Rzd powoa osoby obda-

rzone zdolnociami, bytno ich wszake i u nas jest upragniona.

aden naród reprezentacyjny nie uzna tej sprzecznoci tak,

jak j JW. Posturzyski midzy powoaniem posa a urzdnika

upatruje. Wszystkie przypuszczaj urzdników do reprezenta-

cyi, bo kto poczy zaufanie Rzdu i obywateli i t podwójn
ufno zla na siebie, ten pozyska zaszczyt najwyszy«.

JW. Klimontowicz: wDwie opinie dziel Izb. Jedni z Czon-

ków mówi, e konstytucya bynajmniej si przez to nie nad-

wera, gdy Posowie s zarazem urzdnikami, drudzy przeci-
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wnie; i pierwsi i drudzy do niej si odwouj. Konstytucya

wyranie mówi, e urzdnik Posem by nie moe; jeeli tak

obraca bdziemy podug woli naszej konstytucy, zrobi si
z tego chaos. Co do rzeczy, utrzymuj, e wadze, prawodawcza
i wykonawcza, nigdy si z sob nie pogodz. Urzdnik patny,

czy honorowy, powinien si zrzec urzdu, inaczej w Izbie za-

siada nie moe. Sysz gosy, e z naszego grona znamienici

zdolnociami Posowie powoani zostali do urzdów; wyznaj
szczerze, i, przyznajc sobie tylko talenta i zdolnoci, szydzi-

libymy z caego Narodu; s bowiem w nim geniusze, lecz

skromne; równie one dla kraju mog by uyteczne; te po-

woa naley, a tym sposobem i bieg wadzy wykonawczej
bdzie dobry, i prawo gwacone nie bdzie. Postanówmy prawo,

e kto urzd patny, czy niepatny, przyjmuje, Posem by
przestaje «.

JW. Kaczkowski: wCigle natrafiamy na kontradykcye,

zawsze na nie trafia musimy, bo takie jest nasze pooenie.

Raz jeszcze przeciwko projektowi i poczeniu dwóch wadz
w jednej osobie przemówi. Nie chc si wcale naraa kole-

gom; nie mówibym, gdybym wiedzia, e mowy moje do sie-

bie stosowa bd, gdybym nie wiedzia, e ich gorliwo jest

wielka; mówi tylko za zachowaniem konstytucyi. Prawda jest

i bdzie, e kto nie daje nam powodu zego o sobie rozumie-

nia, dobrze winien by uwaany; mamy mandat naszych ko-

mitentów, opatrzylimy si wszechwadnoci; moe najlepiejby

byo zapeni Izb przez proste powoanie komisarzy i bur-

mistrzów «.

JW. Wyk: wDyskusya to ma do siebie, i, gdy jest dobrze

prowadzona, zmienia czstokro zdanie. Ja owiadczyem si
poprzednio za wnioskiem JW. Woowskiego, teraz mu jestem

przeciwny. Co do konstytucyi, jestem za jej zatrzymaniem.

Zgadzam si na to, e kto przyjmuje urzd, ten przestaje by
Posem; ja tu jeszcze midzy urzdnikami kad rónic; mó-

wiono tu, e urzdnicy patni s tylko wyczeni, ja chciabym,

eby doda: urzdnicy, do których paca jest przywizana.

Urzdnik bowiem administracyjny, chocia si zrzecze pacy,

wielki wpyw wywiera moe; dobre to bowiem jest przyso-

wie, e dwom panom suy nie mona. Tego jest dowodem,

e ja ju dawno podaem projekt w celu ukrócenia naduy
Dyaryusz. 34
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druku, Komisye go jednak dotd nie wnosz. Nazywaj si^

oni kontrolujcymi, tymczasem s wspódziaaczami. Wnosz
zatem, aby urzdnicy patni, czy niepatni, wybór pomidzy
urzdem a poselstwem zrobili«.

JW. Jasieski: ))W czasie wyboru Komisyi otworzyem
zdanie moje wzgldem dwóch obowizków, sprawowanych

przez jednego. Tu dodaj, e choby si kto zrzek pensyi —
byy za dawnego Rzdu takie urzdy — choby nie bra pacy,

moe jednak mie si dobrze. Wielu z naszych czonków prz}^-

jo urzdy tylko z gorliwoci, aby oczyci kart dawnych
urzdników administracyjnych, lecz trzeba teraz, aby kady
z kolegów, majcy urzd, by poddany pod kreski sekretne

izby, czy ma pozosta w naszem gronie, czyli by pod nowy
wybór poddany. [Gosy: ))Nie!«] Lecz inaczej co do wojsko-

wych rzecz si ma. Kady z nich powinien by od tego wyjty;

nie godzi si, aby Reprezentant porywajc za or, chccy wa-
czy z nieprzyjacielem, utrca tak zaszczytne prawo zasiadania

w tej Izbie«.

JW. Mazurkiewicz: »W zabranym gosie wyrzekem, i dwie

wadze czy si z sob nie mog. Utrzymuj to zdanie

i owiadczam, i mi nie przekonay gosy JJWW. preopinan-

tów; sysz mówicych, i si to zgadza z duchem konstytucyi,

e razem Reprezentantem i urzdnikiem by mona, lecz uwamy
art. 122 i 123: w 122 powiedziano, i pozwolenie zwierzchni-

czej wadzy potrzebne jest do tego, aby mona by obranym

na Reprezentanta; art. 123 dozwala urzdnikowi by Posem,

ale za drugim wyborem. Spodziewam si jednak, e w nowej,

uoy si majcej konstytucyi to bdzie zmienionem i e
wszystkich urzdników od poselstwa odsuniemy. Konstytucye

obce nie mog suy na poparcie zdania, e wadze, prawo-

dawcza i wykonawcza, mog by przez te same osoby piasto-

wane. Angielska konstytucya jest wcale odmienna od naszej;

tam ledwie poowa reprezentantów przez wolne gosy jest

obranych; drug poow obieraj cechy, korporacye, hrabstwa,

rzd nawet, o ile jest wacicielem ziemi. Rzecz oczywista, e
rzd, wnoszcy projekta, mianuje tych reprezentantami, którzyby

je skutecznie bronili. Dawna konstytucya francuzka dozwala

wprawdzie urzdnikom zasiada w Izbie, lecz moe by, e
dzisiejsza ju to zmienia«.
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Marszaek: »Obecny projekt jest wany, rozcigy,
i mimo tylu wiatych gosów mao jeszcze rozjaniony. Dzi
o godzinie 6 wieczorem mamy si zej w Izbaci poczonyci,
nieci wic lepiej ten projekt wróci jeszcze do Komisyi, a przez

nie poprawiony, pod dyskusy powtórnie poddany zostanie«.

Wadysaw lir. Ostrowski.

Posiedzenie Izb poczonych z d. 7 lutego 1831 r.

Po poczeniu si Izby Poselskiej z Senatorsk JW. Pre-

zydujcy w Senacie przedoy w^ano zaczynajcej si dysku-

syi i wynurzy nadziej, e powody, które skoniy Senat do
odrzucenia projektu, wspólna dyskusya wyjani i rzecz caa
zaatwion bdzie«.

JW. Marszaek: »Pierwszy to jest przykad w obecnych
okolicznociach rozrónienia si zdania waszego od naszego,

starsi nasi bracia!— i odrzucenia przyjtego przez nas projektu

do prawa. Lecz ten przykad zawiera w sobie uytecznoci
zasady, bo rozwija i uzupenia uchwa nasz o pocztkowaniu
i stanowieniu praw, bo jest jawnym dowodem, i ch [nawet]

chwalebna odznaczania Sejmu tegoczesnegojednozgodnoci nie

moga w was przemódz gówniejszej powinnoci w^yrzeczenia

stosownie do przekonania waszego. Sucha bdziemy z uwag,
co was, szanowni mowie, skoni mogo do odrzucenia tak
wikszoci projektu, który u nas kilka tylko przeciwnych mia
gosów. Przewane zapewne byy powody wasze, gdy wam
nie dozwoliy mie wzgldu na korzyci, jakiemy upatrywali

w akcie, który uatwia kademu Polakowi przystpienie oso-

biste i pimienne do celów rewolucyi narodowej, uwica
i wzmacnia dno do nich wykonaniem przysigi przez

wszystkich ziemi polskiej mieszkaców potwierdza przez po-

jedyncze i szczegóowe podpisy wypowiedzenia wiernoci i po-

suszestwa Mikoajowi i jego nastpcom, nakoniec objawi

Europie, i, od anarchii dalecy, odbierajc wadz królewsk

niegodnemu piastowania jej [u nas] despocie, uznajemy wszake
monarchi konstytucyjn za najstosowniejsz do potrzeb kraju

i ducha Narodu naszego. Te byy gówniejsze Izby Poselskiej

powody; wysuchamy waszych bez uprzedzenia i bez uporu,

U*
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a wkrótce skutek okae, i takowym si ani wy, szanowni

mowie, ani my nigdy kierowa nie dozwolimy«.

JW. Swidziski wniós, aby opisan bya forma wprowa-
dzania do Izb poczonych projektów przez jedne nieprzyjtych;

w przypadkach bowiem, w którychby chodzio o redakcy^

Komisye sejmowe, wprzód naradziwszy si, mogyby wprowa-

dzi rzecz dostateczniej przygotowan.

JW. Prezydujcy w Senacie wezwa posa Swidziskiego,

aby wniosek swój wzgldem przypadków na przyszo zoy
na pimie.

JW. Senator Kasztelan Biekowski opowiedzia w obszernej

mowie powody, dla których jest przeciwko projektowi. Zasady,,

w gosie jego podane, byy nastpujce:

Co do formy: Projekt, acz nalecy do prawa publi-

cznego, nie przechodzi przez Komisy prawodawcz.
Co do stylu: Wstp nie jest w stylu prawodawczym,

ale wzity z form wyrokowych; prawodawca nie powinien si
tómaczy z powodów.

Co do treci: Rozwizanie przysigi nie rozwija uchway
25 stycznia, ale co nowego stanowi, bo w uchwale z 25 jest

tylko niepodlego uznana i uwolnienie od przysigi tylko dla

Mikoaja i syna jego, który nawet gwaci konstytucyi naszej

nie móg.
Owiadczenie formy rzdu jest naprzód: przed-

wczesne, przechodzce mandat teraniejszego Sejmu, który

wszystko, co uczyni, uczyni z prawa koniecznoci; byoby
wic antycypowaniem wadzy i uzurpacy, gdyby postanowiono

to, czego konieczna potrzeba nie wymaga. Powtóre: owiad-

czenie to nie jest potrzebne, bo uchwaa 25 stycznia ogaszajc

nasz niepodlego, zaspokoia narody, a zastrzeganiem wy-

bor[u] nowego króla zaspokoia dwory europejskie. Po trzecie:,

wyraenie: monarchia konstytucyjna, jest dwuznaczne, wtpliwe,

i mogoby nawet da powód do rozumienia, e Naród polski

chce rzdu samowadnego, prawem upowanionego. Po czwarte:

nie powiedziano, w jakim sejmie wybór króla ma nastpi.

Sejm teraniejszy nie miaby do tego prawa.

Co do wykonania nowej przysigi Sejmowi. Uwa-
a mówicy, e byoby nielogicznie, aby mandanci przysi-

gali mandataryuszom, tem bardziej, e raczej w Rzdzie, na
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który przelano wadz królewsk, jak w Sejmie, jest prawo

majestatu.

Co do ksig. Akt powstania ma by dopiero teraz przez

Rzd uoony. Có wic znacz dotychczasowe czynnoci Sejmu,

uzbrajanie si i ofiary Narodu? Cz kraju zajta ju przez

nieprzyjació. Obywatele w wielkiej czci w obozie. Gdzie
ksigi zakada i czy do wpisywania si do nich od wojska

wraca mog? Zreszt uwaa, e ksigi takie osabiyby moc
naszego powstania. Uwaa wic mówicy projekt za niepo-

trzebny, bo wszystko, co on uczyni zamierza, uchway 25 i 30

stycznia wczeniej ju uczyniy.

JW. Józef Swirski, zbijajc zdanie Senatora Kasztelana

Biekowskiego, wykazywa naprzód co do potrzeby: e
projekt jest potrzebny, gdy w okolicznociach dzisiejszych trzeba

i zabezpieczy odpowiedzialno urzdników, i zaspokoi tak

Naród, jako te i Europ, e dalej, od anarchii równie, jak od

despotyzmu, pragniemy tylko niepodlegoci i prawdziwie wol-

nego rzdu.

Utrzymywa dalej mówicy, e wszystkie formy przy

wprowadzeniu projektu byy zachowane; e Sejm teraniejszy

ma prawo oznaczy form rzdu, bo przy Reprezentacyi pozo-

staa, wskutku powstania, wadza najwysza, bo ju Sejm tyle

uczyni, e gdyby o jego mandacie powtpiewano, wszystkie

akta rewolucyjne ulegayby niewanoci. Wyraenie: monarchia

konstytucyjna — jest dla wszystkich zrozumiae; koniec za
artykuu, w którym jest o niej mowa, rzecz do reszty wy-

jania.

Co do przysigi. Naleao rozwiza przysig wyko-

nan Mikoajowi i jego synowi tylko z caej famili Romanowów.
Skoro król, który jest take mandataryuszem ludu, ma prawo

da przysigi, to prawo suy i Sejmowi, który jest teraz

wadz najwysz, tem bardziej, e przysiga ta wykonan by
ma nie Izbom, nie indywiduom, ale uchwaom czyli czynno-

ciom sejmowym, i e jest wymagana szczególniej od wadz
i urzdów dla obostrzenia ich odpowiedzialnoci.

Co do ksig. Moe ta materya mogaby by oddzielon,

ale zbyteczn nie jest.

Po tych gosach czonkowie Komisyi sejmowych. Sena-
torowie Kasztelanowie: Mciski, Lewiski, Maa-
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chowski wytómaczyli w zabranych gosach powody, dla któ-

rych projekt nie zosta od Senatu przyjty.

Nasamprzód przemówi IW. f^ciski : »Jako komisarz Izby,

czuj si by obowizanym wyrazi w krótkoci przyczyny,

które spowodoway Senat do odrzucenia znaczn wikszoci
projektu, powtórnie pod dyskusy Izb poczonych przychodz-

cego, a który z wielk rozwag przez niego by ocenianym.

Dwa gówne byy te powody: pierwszy, e w obecnem poo-

eniu kraju, jeeli nie jest niepotrzebnym, to przynajmniej

zbytecznym by si wydaje, gdy akt z dnia 18 grudnia r. z.,

uznajcy rewolucy za narodow, cznie z aktem 25 stycznia

r. b,, ogaszajcym tron za wakujcy do czasu wyboru króla,

którego Naród godnym tronu by uzna, obejmuj wszystko, co

projekt ten gównie zamierzy, i powtórne wyznanie polityczne

czyni zupenie niepotrzebnem. Drugi powód spowodowa Izb
do odrzucenia projektu, e rónorodne wcale od siebie obej-

muje materye. Wszelkie sprzysienia si maej liczby osób,

zamierzajcych dopiero powstanie Narodu, lecz jeszcze pod

przemoc bdcych, atwo dayby si usprawiedliwi, dodaj
bowiem energii i wspódziaalno lepiej zarczaj; lecz kiedy

Naród nasz z bezprzykadn w dziejach jednoci i zapaem
jedn myl i równemi przej si chciami, kiedy w dwóch-

miesicznym czasie utworzy wojsko, najlepszym oywione du-

chem i gotowe w kadej chwili spotka si z potnego mo-

carza pónocy hufcami; có za potrzeba nowymi obrzdy
wzmacnia tak silnego ducha? po co powtarza Europie, której

ludy konstytucyjne dobrze nas zrozumiay? po co powtpiewa
niejako o prawoci rodaków, którzy e Ojczyzn nad wszystko

ceni i przenosi umiej wiat ju si przekona? A gdyby te
znaleli si midzy nami w^yrodki imienia Polaka niegodni,

lub podli zeszego Rzdu sualce, czyliby dla nich wit bya
przysiga, czy zdrajcy nie bywaj zawsze najskorszymi do

do niej? czyby niecne nazwiska nikczemnych tych istot, zapi-

sane w ksigach obok imion tych prawych mów, nie ubliay
ich wietnoci?

Zreszt Reprezentacya Narodu w Sejmie, z samym Naro-

dem jedn i t sam moraln skadajc osob, przysig samym
sobie nawzajem czyni i niepotrzebn i, mojem zdaniem, bardzo

do wysowienia trudn; przysiga ta co najwicej od Rzdu
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i oficyalistów, jako tez od wojska moe by w swym czasie

zadana, i te to wzwy wyraone przyczyny byy Senatowi

do odrzucenia projektu powodem«.

JW. Kasztelan Lewitiski: wZbawienny rodek, uchwa sej-

mow z d. 22 stycznia r. b. wskazany, naradzania si wspólnego

wzgldnie projektów do praw, w jednej Izbie przyjtych,

a w drugiej — odrzuconych, otwiera dzi drog do korzyci,

jakie przy utworzeniu tamtego prawa w poczeniu Izb upa-

trywalimy. Przyv/izanie do zdania pierwiastkowego nie b-
dzie zapewne kierowa wspóinem Izb naradzaniem si; gdzie

dobro kochanej Ojczyzny naszej jest na widoku, tam mio
wasna nie ma przystpu. Nowe wyjanienia zmieniaj nieraz

stan rzeczy i doprowadzaj czstokro do odmiennycli rezul-

tatów. Senat polski da przez liczne dowody, jak nie jest skwa-

pliwym w odrzucaniu projektów do praw; nie przyjmujc

ostatniego o przysidze i majcego na celu wyznanie wiary

politycznej pod wzgldem upragnionej przyszej formy Rzdu
Narodowego, powodowany by nastpnemi zasadami: Naprzód,

zastanawiajc si nad wstpem projektu, natrafiamy na trudno-

ci ocenienia, jaki jest istotnie gówny ce tego prawa; jeeli

zamiar wyjanienia aktu detronizacyi, to wszake wysowienie
si nie jest zbyt szczliwe; owszem przedstawia Vv'tpliwo,

bo mówi o usuniciu Mikoaja i jego nastpcy, a przemilcza

o caej rodzinie; jeeli ce gówny projektu jest wyznanie wiary

politycznej, wzgldnie upragnionej przyszej formy rzdu dla

Polski, przedmiot tyczcy si przysigi, z wyznaniem tej wiary

politycznej w adnej nie stoi stycznoci; niewaciwie wic za-

sady kategoryi jednej spotykaj si z motywami przedmiotu

drugiego; a tem mniej jeszcze wypadao do motywów miesza
matery, tyczc si zaprowadzenia po województwach ksig,

majcych uatwi przystpienie do powstania narodowego. Mo-

tywa przeto, mieszajce trzy od siebie niezawise i odrbne
przedmioty, nie s do usprawiedliwienia; wstp zatem ten do

prawa jest niestosowny i powinien by zmienionym. Takie byy
zdania w Senacie.

Rozbierajc artyku 1-szy projektu, obejmujcy uznanie

monarchii konstytucyjnej, przekonywamy si, i to samo akt

z 25 stycznia opiewa, kiedy przyrzeka odda koron temu,
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którego uzna godnym i po którym z pewnoci bdzie si móg
spodziewa Naród, i mu zaprzysionej wiary i zaprzysio-

nych swobód wicie i bez uszczerbku dochowa. Powtórzy
przed Europ tak wit dno Narodu nie moe szkodzi,

ale, powtarzajc, naleao przynajmniej kardynalniejsze zasady

przyszej konstytucyi wyuszczy i o sposobie utworzenia jej

mówi; byy przeto gosy w Senacie za konieczn potrzeb
uzupenienia w tym wzgldzie projektu.

Co do przysigi, czyli art. 2-gi projektu. Przyjt jest po-

wszechnie zasada wykonywania przysigi tak zwanej homa-

gialnej; domagaj si onej monarchowie despotyczni, poprzy-

sigaj konstytucyonici na zachowanie konstytucyi i prawa,

przysigaj republikanie na zachowanie przyjtych prawide.

Jest to materya, wspierajcy ustalony ju porzdek, lecz Po-

lacy, którym niestety przychodzi walczy dla odzyskania tych

praw narodowych, nie s jeszcze w tem szczliwem pooeniu;
jeeli jednak przysiga moe mie wpyw na powikszenie

zapau naszego, zapewne kady dobry Polak chtnie j wykona
i przysie, e dla odzyskania niepodlegoci Ojczyzny naszej,

dla wydobycia z pod jarzma wszystkich braci naszych, ycie

i majtek powica. Z tego uwaajc stanowiska, nie byo
w Senacie przeciwnych gosów artykuowi o przysidze.

Co do ksig, zaprowadzi si majcych, ze smutkiem wy-

czytujemy w tym projekcie wyrazy, i do ksig tych zapisywa
si maj Polacy w dowód dobrowolnego przystpienia do pow-

stania. Widzielimy najszlachetniejsze dowody w d. 29 listo-

pada i nastpnych; widzielimy, jak pomie mioci Ojczyzny

na ksztat byskawicy wybuchn na caej polskiej ziemi; czyli

nie odbieramy codziennie dobrowolne ofiary? czyli nie jest

caa modzie w szeregach wojskowych ? czyli nie uzbrajaj

si wysueni onierze i wszyscy mieszkacy? wszake po-

spieszaj z obcych krajów Polacy pod sztandar ojczysty i kady
obywatel powica wszystko, co tylko da moe. Trzeba wi-
kszych dowodów? Ksigi wic, zaprowadzi si majce, nie

posu za dowód dobrowolnego przystpienia do pow^stania,

lecz owszem, jeeli maj istnie to nie w innym, jak w tym

celu, aby kady Polak móg mie zaszczyt wpisania si do

nich dla wiecznej pamitki, e i on bra udzia w sprawie od-

rodzenia si drogiej Ojczyzny naszej. Te s gówniejsze po-



— 537 —

wody, które skoniy Senat do odrzucenia projektu, a nadzieja

pozostaje, e teraz w poczonych Izbach nastpi stosowne

zmiany«.

JW. Senator Maachowski: wWotowaem w Izbie Senator-

skiej za projektem, cho szczegóom onego byem przeciwny

dlatego, e odmian w drugiej Izbie czyni nie wolno, a ogó
znajdowaem potrzebnym i nagym; lecz gdy dzi w Izbach

poczonych na nowo dyskusye si otwieraj, które wska
odmiany, z jakich prawo ustanowione zostanie, winienem myli
moje przedstawi, szczliwy, jeeli, z uwagami szanownych
Reprezentantów poczone, mog by uyte w materyi dzi nas

zajmujcej. 1. Owiadczenie, i Naród polski uznaje monarchi
konstytucyjno-reprezentujc, uwaam za istotnie i koniecznie

potrzebne. Nieszczciem nie yjemy w tym wieku zotym,

gdzie nieskazitelno obyczajów, cnoty republikanckie, przez

podania historyczne s nam wystawione; z rozszerzeniem wia-
ta wygody wiksze domowego ycia, a nastpnie zbytek na-

stpi, musiaa inna forma rzdu by zaprowadzona, a lkajca
si smutnemi dowiadczeniami anarchii ucywilizowana Europa,

rzd monarchiczny, na ustawach konstytucyjnych oparty, za

najdogodniejszy do uszczliwienia ludów powszechnie obraa.

Jestem wic i ze wzgldu polityki zewntrznej i w przekona-

niu dobra dla kraju naszego za owiadczeniem takiej formy

rzdu. Lecz ten artyku, nie majcy stycznoci z drugimi osobn
powinien sankcy Narodu zyska.

2. Co do przysigi: uwaam j z tej strony za potrzebn,

e jest wypywem naturalnym ustawy na d. 25 stycznia r. b.

zapadej; e jeeli si znosi przysiga, tem samem druga na-

stpowa powinna, e obowizania wadzy wykonawczej musz
mie jakow gwarancy, e wojsko musi wiedzie, komu ma
by wierne i w czyjem imieniu rozkazy wypenia. Podobnie

i urzdnicy cywilni powinni podlega tej koniecznoci, inaczej

odpowiedzialnymiby nie byli.

3. Ksigi obywatelskie, zwaszcza do woli kadego oby-

watela zostawione, nietylko nie znajduj zbytecznem, ale gos

,
odlegych obywateli, dzielcych nasze patryotyczne uczucia,

odezwaby si z prob, aby ich imiona w ksidze histo-

rycznej, w ksidze do potomnoci zostawionej, zapisane by
mogy.
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Te s powody, które mnie skoniy do przyjcia w ogóle

projektu; dzi zatrzymujc zdanie moje, czekam, jakie zmiany

wiatlejsze uwagi szanownych Reprezentantów uczyni«.

Po tych gosach Prezydujcy w Senacie i Marszaek Izby

Poselskiej, z powodu spónionej pory czasu i oddalenia si wielu

czonków Izb, odoyli dalsze obrady do dnia nastpujcego po

odbytem naboestwie za powodzenie wojsk polickich.

Posiedzenie Izb poczonych z dnia 8 Lutego
1831 roku.

Po odbytem naboestwie, na dniu wczorajszem zapowie-

dzianem, zebray si obie Izby o godz. 12 w poudnie w sali

publicznych posiedze Senatu. Odczytane zostay listy

obecnoci tak Senatu, jak Izby Poselskiej.

Obecnymi byli w Senacie: JJWW. Wojewoda Miczyski, Pre-

zydujcy. Pramowski, biskup pocki. DzicieJski, biskup lubelski. Manu-
giewicz, biskup augustowski.

Kasztelani: JJWW. Gliszczyski. Nakwaski. Sierakowski. Kocha-
nowski. Maachowski. Mciski. Wodziski. Kulikowski. Hr. Ostrowski.

Hr. Bniski. Jan Hr. Poletylo. Bronikowski. Wichliski. Micha Hr. Potocki.

Rembieliski. Hr. Pac. Biekowski. Hr. Bieliski. Lewiski. Józef Hr. Kra-

siski. Dembowski.

Obecnymi byli w Izbie Poselskiej:

Z Województwa Krakowskiego. Posowie: JJWW. Teodor

Slaski. Jan Hr. Ledóchowski. Józef Gostkowski. Jan Szymczykiewicz.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski. Franciszek Jaboski. Jan

Olrycti Szaniecki.

Z Woj ewó dz twa Sandomierskiego. Posowie: JJWW. An-
toni Suchodolski. Konstanty Swidziski.

D e p u fc o w ani: JJWW. Franciszek Chomentowski Jan Pusztynika»

Ludwik empicki. Jan Posturzyski.

Z Województwa Kaliskiego. Posowie: JJWW. Jan Nep.

Gliszczyski. Marcin Radoski. Stanisaw Kaczkowski. Kazimierz Barto-

chowski. Kantorbery Tymowski. Wad. hr. Ostrowski. Ignacy Mcrzkowski.

Deputowani: JJWW. Brnest Faltz. Antoni Rembowski. Sebastyan

Szymoski. Antoni Jaksiewicz. Stan. Miczyski. Józef Ziemicki. Ksawery
Biedrzycki.

Z Województwa Lubelskiego. Posowie: JJWW\ Kalikst

Morozewicz. Alojzy hr. Poletyo. Józef Swirski. Józef Rozenwerth.
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Deputowani: JJWW. Pawe Cieszkowski. Wojciech Wgleski.
Andrzej Mazurkiewicz.

Z Województwa Pockiego. Posowie: JJWW. Jan Turski.

Maryan Cissowski. Wincenty Chelniicki.

Deputowani: JJWW. Ignacy Dembowski. Kajetan Kozowski. Kle-

mens Witkowski. Wojciech Chobrzyski.

Z Województwa Mazowieckiego. Posowie: JJWW. Ale-

ksander Szymanowski. Konstanty Jezierski. Jan Rostworowski. Stanisaw
hr. Jezierski. Antoni Plichta. Adam uszczewski. Rudolf Wieszczycki. Fra.
Trzciski Augustyn Subicki. Józef Modliski.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski. Jakób Piotrowski. Józef

Brinken. Micha Piotrowski. Walenty Zwierkowski. Franciszek Woowski.
Ksawer}' Czarnocki. Wojciech Chodecki. Antoni Zawadzki.

Z Województwa Podlaskiego. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski. Fra Zalewski. Wadysaw Zawadzki. Ignacy Wyk.
Deputowani: JJWW. Franciszek Obniski. Feliks Gumowski. Ka-

likst Mierzejewski.

Z Województwa Augustowskiego. Posowie: JJWW. Ant.

Bykowski. Jan Augustowski. Wincenty Gawroski. Jan Floryanowicz.

Deputowani: JJWW. Jakób Klimontowicz. Józef Wiszniewski.

Nastpnie, w dalszym cigu rozpraw wczor?j rozpocztych,

Prezydujcy w Senacie da gos Kasztelanowi Wodziskiemu.
JW. KaszteSan Wodziski: wBdc z maej liczby tych, co

w Izbie Senatorskiej za projektem wniesionym si owiadczyli,

winienem si usprawiedliwi z powodów, które mnie do tego

skoniy. Co do art. I-go owiadczenie uroczyste w Sejmie, e
chcemy by monarchi konstytucyjn, uwaam za korzystne

z tego wzgldu, i to nam nieochybnie zjedna przychylno
nietylko narodów, lecz i panujcych w Europie dynastyi; jest

to bowiem niewtpliw rzecz, i przy kadem wstrznieniu
poiitycznem w jakim bd kraju, nie moe by, zwaszcza dla

ssiadów, obojtn forma rzdu, jak sobie naród przeznacza,

a to take ju zapewne dowodzenia nie potrzebuje, i monar-

chia konstytucyjna z prawem nastpstwa dla wybranej rodziny,

jak jest najpewniejsz rkojmi pomylnoci dla narodu, który

podobn form rzdu u siebie stanowi, tak z drugiej strony

u obcych usuwa i odejmuje wszelkie obawy i niespokojnoci

powody. Wyznanie wic wiary naszej politycznej w tym wzgl-
dzie uwaam za korzystne. Co do przysigi: Nie jestem ja by-

najmniej za czstem powtarzaniem aktu tyle religijnego, tyle

uroczystego, i gdyby mona przewidzie, e z stanu obecnego

przejdziemy niezadugo do staego i niezmiennego rzeczy po-
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rzdku, e usiowania nasze wkrótce podanym uwieczone
zostan skutkiem, bybym zapewne za odroczeniem przysigi

do tej szczliwej chwili, w którejbymy j mogli ju wykona
wybranemu wol powszechn monarsze.

Lecz kiedy jeszcze ta chwila z pewnoci oznaczy si

nie daje, czemu to, co kady obywatel kraju tego w sercu

swojem nosi, nie ma by przedmiotem uroczystego aktu, uro-

czystego ku popieraniu wspólnej nam sprawy zobowizania si?

Co do otwarcia ksig po województwach i powiatach,

lubo Izby sejmowe powstanie z d. 29 listopada r. z. w imieniu

wszystkich kraju mieszkaców za narodowe uznay, sdz prze-

cie, i przystp do tyche ksig wszystkim obywatelom, chc-

cym osobicie aktu tego dopeni, nietylko wzbronionym, lecz

owszem uatwionym by powinien. Jak wic byem pierwotnie

za projektem, tak i jestem za nim«.

JW. Kasztelan Bniski: »Przewietne Izby sejmujce! Nie

zamierzam cierpk krytyk razi projekt do uchway, bdcy
obecnie przedmiotem obrad naszych; nie sdz by potrzeb

powtórnym obszernym rozbiorem naukowym prawa polity-

cznego zatrudnia Izby, ani te zamierzam projekt ten roz-

biera obszernym wywodem faktów historycznych powstania

naszego, a jeszcze mniej powaybym si kiedykolwiek wyrzec,

i Senat lepiej, jak Izba Poselska, umie ocenia potrzeb tego

wszystkiego, co czyni, podnie lub ustali moe uczucie pol-

skie i byt nasz narodowy. Senat zawsze cznie z Izb Poselsk

chci i usiowania, dobro Narodu na celu majce, podziela i po-

dziela bdzie, daje tego liczne dowody i dawa onych nie

przestanie. Lecz jak w wielu przedmiotach pojmowanie, a tem

bardziej wysowienie rzeczy, moe by rozmaite i niezawsze

trafne, tak te i w obecnej projektowanej uchwale ta prawda

atwo si da wykry. Ta wic istotnie przewaajca przyczyna

bya, i Izba Senatorska temu projektowi, o którym rzecz, swego
przyjcia odmówia.

Jako jeden z oponentów mniemaem i mniemam: 1^. I
w jednej uchwale nie naley czy przedmiotów tak zupenie

od siebie rónych, a z których jeden, w^ obecnych okoliczno-

ciach, a nawet w zamiarze dla nas tak wielkiej wagi jest naj-

gówniejszym, ten jest: wyrzeczenie owiadczenia, jak form
rzdu przyj zamierzamy. Sdz, i akt ten powinien by zu-
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penie odosobniony od innych przedmiotów i by niejako ro-

dzajem manifestu narodowego, majcego by w zwizku z po-

przednim, w którym odpadnicie od korony polskiej Cesarza

Mikoaja wyrzeczonem zostao. Poj Senat i przyjmuje znako-

mity cel tego owiadczenia i, jakkolwiek jest przekonany, e
to wyznanie mieci si ju w poprzednim akcie, o którym do-

piero wspomniaem, jednake nie waham si wyrzec, i Senat

zgodzi si na t uchwa, skoro w takiej formie bdzie mu
przedstawion. Lecz mniemam, i naley wyranie oznajmi,

i obierzemy sobie rzd monarchiczno-konstytucyjno-reprezen-

tacyjny, albowiem w tym wyrazie: reprezentacyjny polega

caa sia powagi narodowej, z której zapewne aden z nas

wywaszczyby si nie chcia. Nie od rzeczy nakoniec, a nawet,

sdz, koniecznoci jest zastrzedz, i konstytucya, która zape-

wni ma byt nasz wewntrzny i zewntrzny, bdzie pactum

midzy Narodem, a panujcym, którego nam wybra przy-

stanie. W tym wic sposobie radzibym sprostowanie arty-

kuu tego.

2^. Wskazana przysiga istotnie utwierdzi nie moe na^

szego powoania, gdy to ju jest wypitnowane w sercu ka-

dego prawego Polaka; dla nieprawego moe by czasowym
hamulcem od niecnych zamiarów; bodajbymy nigdy takich

nie liczyli! Przyjtem wszake jest w kadych instytucyach

politycznego ycia, aeby przysiga wykonywan bya; nie idzie

za tem rzecz, aeby jej nie byo, tylko eby wskazanie o tej

osobny akt obejmowa.
3^. Co do otwarcia ksig, w które wpisywa si maj

obywatele, mniemam, i to nie powinno by wyrzeczone spo-

sobem postanowienia, lecz raczej powinno by wyrazem obja-

wienia, i takie ksigi otwieraj si, w których zamieszcza

maj obywatele swoje podpisy, posugiwa majce w przyszoci

za nominalny, szczegóowy dowód, e tak powiem, historyczny

pomnik kadego Polaka, który jest wiadkiem epoki dzisiejszej,

tak wietne miejsce w dziejach naszych ojczystych zajmowa
majcej. Lecz i w tym przedmiocie yczybym sobie innej re-

dakcyi. Wysowienie albowiem tego postanowienia nosi po-

winno raczej znami sposobnoci, która podaje si kademu
obywatelowi, który chce zostawi potomnoci jawniejszy jeszcze

dowód, i liczy si w poczet prawych rodaków. Wystrzega
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nam si naley cienia nawet, aeby nieprzyjaciel nasz, a nawet

niechtny naszej sprawie, nie upatrywa w tern postanowieniu

niejako jakiej niesprystoci w naszem powstaniu, i aeby
takie postanowienie nie sparaliowao myli politycznego wiata,

i nasze powstanie istotnie jest narodowem, t. j. powszechnem

Polski tak, jak Izby ju wyrzeky, oznaczajc go: rewolucy.

Te s uwagi, które mnie skoniy do mówienia i gosowania:

negative. Ile zrozumie mogem ducha moich szanownych ko-

legów, najwiksza ich cz dzielia to przekonanie.

wiato Izb poczonych atwo zaradzi potrafi tym spo-

strzeeniom, jakie tu wyraziem. Jeden duch nas oywia, jeden

i ten sam cel mamy, a zatem i narady nasze zawsze i tylko

zgodnym sposobem mylenia oznacza si mog i oznacza si

bd. Przy tak zgodnych zamiarach atwo wic sposób wyra-

enia myli da si sprostow^a. Chwile obrad naszych, osobliwie

gdy nieprzyjaciel ju swojem wtargniciem ziemi nasz znie-

waa, s drogiemi. Nie wdawajmy si w liczne dyskusye, lecz

raczej niech wiatli komisarze Komisyów naszych sprostowa

racz redakcy tych trzech odrbnych projektów, co po tak

wyjanionych powodach atwo na jednem posiedzeniu poczo-
nych Izb uskuteczni mona«.

JW. Kasztelan Bronikowski: »Nic pewniejszego nad t pra-

wd, e wszyscy mamy jedne cele i zamiary. Lecz rozwaajc
ten projekt, oceniajc jego warto, nie mog si zgodzi na

proponowane w nim rodki. Przystabym jedynie na art. 1,

stanowicy o monarchii konstytucyjno-reprezentacyjnei, która

tak nam jest nieuchronnie potrzebn, e nikt od niej odbiega
nie bdzie. Nastpne artykuy niestosownie w niniejszym pro-

jekcie zamieszczone zostay, gdy obejmuj zupenie odrbne
przedmioty, adnej stycznoci z pierwszym artykuem nie ma-

jce. Co do przysigi, niema potrzeby jej ponawiania, bo kie-

dymy wyrzekli i podpisali 25 stycznia akt detronizacyi, wten-

czas Naród cay w dwóch Izbach, wojsko przez swego Wodza,

duchowiestwo przez biskupów wykonao przysig. Odtd
kady niemal kraju naszego mieszkaniec czynami j swymi
wykona, przykadajc si do sprawy narodowej. Proponowane

ksigi w projekcie monaby otworzy, ale nie potrzeba wzywa
gminy cae, aby si w nie zapisyway, gdy te tak chtnie za-
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cigaj si w szereg-i wojskowe. Z tych powodów jestem prze-

ciwko projektowi «.

JW. Kasztelan ^'akwaskl : wNowa przysiga jest potrzebna,

gdy wykonana Mikoajowi uchylon zostaa. Lecz zbyteczn
jest rzecz ksigi do tego osobne otwiera. Sdz take, e
Sejm obecny nie jest mocen czynienia jakichbd zmian w kon-

stytucyi, a tem mniej stanowienia o nowej dynastyi; e to

raczej naleaoby zostawi nowemu Sejmowi, któryby, za

przykadem Sejmu konstytucyjnego, w podwójnym skadzie by
zwoanym «.

JW. Woowski: » Dostojny Senacie! Przewietna Izbo Posel-

ska! Aby naleycie oceni i prawo przez Izb Poselsk w d.

4-ym t. m. przyjte, i powody odrzucenia tego w wiatych
gosach JJWW. Senatorów przedemn mówicych objawione,

wypada okaza, co skonio Komisye sejmowe do przeoenia
go Sejmowi, skd, spodziewam si, obie Izby poczone po-

wezm przekonanie, i ani zbyteczno projektu, ani zarzucane

sprzecznoci, ani wreszcie brak zwizku midzy oddzielnemi

czciami, przyjciu jego sta nie mogy i nie mog na prze-

szkodzie, e, owszem, uyteczno prawa tego adnej nie ulega

wtpliwoci.

Za pierwszem zebraniem si niniejszego Sejmu w pami-
i tnym na zawsze dniu 18 grudnia 1830 jednomylnie wykrzy-

knito niepodlego Narodu polskiego, a kiedy car moskiewski

przez swojego zabakaskiego rycerza omieli si wolnym Po-

lakom grozi mierci i zniszczeniem, Sejm w poczonych
Izbach umia godnie na takowe wyzwanie odpowiedzie, wy-

K rzekajc ostatecznie, i dumny mocarz Pónocy przesta ju
nad nami panowa, i e Polacy mocni s odda temu koron,

kogo za zasugujcego na podobny zaszczyt uznaj. Jedno-

mylno i temu postanowieniu w d. 25 stycznia r. b. zaszemu
przewodniczya; by to odgos wydobywajcy si z serc, tem
silniejszy, im duej przytumiony, lecz, co wicej, by on take
zgodny z zapadem dopiero prawem z d. 21 stycznia, form po-

stpowania obu Izb sejmowych, oddzielnie lub cznie obradu-

jcych, w sobie obejmujcem; a co na szczególniejsz zasuguje

uwag: uczucia tak dalece si tu spotkay z przepisami, i
poczone Izby istotnie ani mniej, ani wicej zrobi nie byy
powinny i nie mogy, jak zrobiy. Prawo bowiem z d. 21 sty-
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cznia r. b. w art. 2 postanowio, i wybór lub oddalenie osób,

rzd skadajcych, do poczonych Izb naley; gdy za podug
art. 34 konstytucyi rzd by w osobie króla, wzgldem wic
oddalenia, czyli odpadnicia jego — decheance — obie tylka

Izby poczone wyrzec mogy i wyrzeky. W tern wic poo-

eniu bylimy po dzie 25 stycznia r. b.; powiedziano tylko,

i mamy prawo wybra króla, lecz nie zostao, i nie mogo
by wyrzeczone w poczonych Izbach wzgldem ksztatu rzdu:,

czy ma by konstytucyjny, czy nie, czy tron dziedziczny, czy

elekcyjny, bo przedmioty te wróciy si ju do ogólnej zasady

prawa z d. 21 stycznia r. b. przechodzenie wszelkich projektów

przez obie Izby, przez kad odcznie; a byo i jest konieczno-

ci, ebymy wobec Europy, a szczególniej tych narodów,

które z nami harmoniuj, owiadczyli, i nie cierpimy ani de-

spotyzmu, ani anarchii, i e przez tron elekcyjny nie bdziemy ju
niepokoi pastw europejskich. Ten by powód do pierwszej czci
prawa. Druga cz, cisy zwizek z pierwsz majca, bo wy-

pywajca take z uchway z d. 25 stycznia r. b., bya wyko-

nanie nowej przysigi; rzecz bowiem jasna, i skoro uchwaa
z d. 25 stycznia r. b. uznaa Naród polski za upowaniony do

wybrania nowego króla, tem samem wcznie obja w sobie

rozwizanie przysig Mikoajowi I i jego synowi Aleksandrowi

Mikoajewieowi wykonanych; naleao wic w miejsce uchy-

lonych przysig, now przysig ustanowi i form jej prze-

pisa. Nakoniec, kiedy ju tym sposobem i niepodlego Na-

rodu, i odpadnicie byego króla z jego nastpc wyrzeczone^

i przy Narodzie moc zostawiona wyboru nowego króla; kiedy

te wszystkie uchway w sercu, e tak powiem, kadego Polaka

wyryte, powszechne zyskay zadowolenie, nie wypadao Sej-

mowi obmyle sposób, uatwiajcy kademu mieszkacowi tej

ziemi owiadczenie, a to bez oddzielnego aktu, przy samej

wykona si majcej przez niego przysidze, i on dzieli uczu-

cia Reprezentantów obu Izb? Có w tej trzeciej i ostatniej czci
prawa szkodliwego? Có, pytam si, prawo to innego zawiera,

jak przystpienie wszystkich Polaków do aktów zrucenia z sie-

bie haniebnego jarzma, a przystpienie, do którego adnego
nie maj przymusu, bo Sejm, powtarzam raz jeszcze, podaje

przez t cz prawa, rodek uatwiajcy wynurzenie uczu,,

które nie mog jak tylko by wspólne wszystkim Polakom?
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Tak wic usprawiedliwiam w skutku uchway Izb poczonych
z d. 25 stycznia r. b. konieczno pierwszych dw-óch artykuów,

a potrzeb trzeciego artykuu prawa, teraz pod dyskusy pod-

danego; wiernie dalej wykazany logiczny wszystkich czci
midzy sob zwizek; wystp obejmuje w sobie dostateczne

powody; artykuy — samo prawo; a tak zdaje si, i co do istoty

i co do formy nic do yczenia nie pozostaje. Przedstawienie

to pobudek, które spowodoway Komisye sejmowe do podania

obecnego projektu, jest razem odparciem wszystkich zarzutów^

A naprzód co do wstpu. Rozumie JW. Kasztelan Biekowski,

i powody do praw nie powinny by w prawie umieszczone. Zgo-

dzibym si z nim, gdyby szo o wprowadzenie caego prawa
cywilnego lub kryminalnego, lecz inne wcale pooenie prawo-

dawcy, gdy szczególne odrbne wydaje uchway; zwyczaj niesie

i potrzeba konieczna wówczas wymaga, eby, osobliwie przy

wydawaniu praw politycznych, objawi przyczyny, które do ich

ogoszenia skoniy. Którykolwiek Dziennik Praw naszych otwie-

ram, znajduj przy wszystkich niemal postanowieniach wstp
z powodami; to samo u nas teraz, sam J\V. Kasztelan Bie-

kowski gosowa ju affirmative na wiele projektów, w których

powody umieszczane; dlaczego przy tym wanie projekcie, sam

z sob sprzeczny, podobny czyni zarzut? Mniema dalej sza-

nowny preopinant, i prawo niniejsze, jakoby uzupeniajce

uchwa sejmow z d. 25 stycznia r. b., w poczonych Izbach

wydan, w tyche Izbach wprowadzone by winno. Myino
tego twierdzenia na pocztku wykazaem, bo to nie jest uzu-

penienie uchway, ale skutek teje, który, podug istniejcych

przepisów, przez kad Izb oddzielnie przechodzi musia i tym

tylko sposobem waciwie jest wprowadzony.

Ostatni nakoniec zarzut preopinanta co do wstpu, jakoby

w uchwale z d. 25 stycznia r. b. nie bya rozwizana przysiga,

byemu monarsze i jego nastpcy wykonana, ju przez odczy-

tanie uchway odparty zosta; skoro bowiem wolno Narodowi

zostawiona wybrania nowego króla, tem samem przysiga, po-

przednikom wyk:.nana, zniszczon zostaa, boby inaczej wybra
innego króla byo niepodobna; zasada za ta musiaa by na

wstpie umieszczona, gdy ona wanie pociga za sob skutek

i konieczno przyjcia art. 2-go, eby po uchyleniu dawnych

przysig nowa bya naznaczon. W tem miejscu uczyniony

Dyarynsz. 35
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przez JW. Kasztelana Lewiskiego zarzut, i tym sposobem

odpadliby tylko od korony Mikoaj I i jego pierworodny syn,

a pozostayby prawa rodziny cesarskiej. Nie pojmuj, jak zarzut

podobny uczyniony by moe obok istniejcej uchway z d. 25

stycznia r. b., w której gdy wyraono, e wolno Narodowi pol-

skiemu odda koron temu, kogo uzna za godnego tego za-

szczytu, wic ju wszelkie prawo czy rodziny rosyjskiej czy

innej usunite, bo nie miaby miejsca wolny nowy wybór przy

egzystujcem innem jakiemkolwiek prawie do korony polskiej.

O samej przysidze, byemu królowi Mikoajowi i jego nastpcy
wykonanej, dlatego tylko, e ju rozwizana, wzmianka uczy-

niona. Gdy innym nastpcom, ani rodzinie Polacy przysigi nie

wykonywali, wic, co nigdy nie istniao, nie potrzebowao te
by rozwizane.

Co do art. 1. Dwa szczególniej zarzuty czyni JW. Kaszte-

lan Biekowski: pierwszy jest, i nie widzi potrzeby owiad-
czenia przed Europ, i e nie mamy do tego mandatu. Potrzeba

owiadczenia ju na wstpie wykazana, a co do mandatu,

w pooeniu, w jakiem znajdujemy si, mamy mandat do wszyst-

kiego, czego tylko od nas wymagaj okolicznoci, albo te a-
den mandat nam nie suy. Gdybymy podobnie rozumowa
chcieli, zniszczylibymy wszystko, comy tylko dobrego dla kraju

zdziaali, i, idc za tem rozumowaniem, nieprawniemy i niepod-

lego nasz uznali, i wiaroomnego monarch od przywaszczo-

nego usunli bera. Raz nam si trzeba zrozumie i przez

podobne wnioski nie osabia wielkiej i sprawiedliwej sprawy

szlachetnego Narodu. Rewolucya z d. 29 listopada zniweczya

dawny porzdek rzeczy; Sejm z Reprezentantów Narodu zoony
uwici tylko t zmian i potwierdzi przez swoje uchway
uczucie, zgodnie w sercach wszystkich Polaków wyryte. Prze-

ciw temu mówi ju dzi nie jest wolno. Drugiego zarzutu

przez tego preopinanta uczynionego, e wyraz: konstytucyjna

monarchia, da si zastosowa do wszystkich monarchii, nie-

tylko rosyjskiej, ale nawet tureckiej i tatarskiej, przyznaj

otwarcie, e nie rozumiem. Jest to nowa teorya prawa polity-

cznego, moe na gboko pomylanych zasadach oparta, lecz

z któr wszelkie nasze w tej mierze wyobraenia upaby
musiay, i zapewne szanowni czonkowie obu Izb ze mn si
na to zgodz, i nie pojmowalimy dotd tak zwanych mach-
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spruchów i ukazów obok istnienia konstytucyjnej karty i e
pierwszy raz syszymy o konstytucyach: rosyjskiej, tureckiej

i tatarskiej. Kada konstytucya monarchiczna jest przedewszy-

stkiem umow dwustronn midzy monarch a mieszkacami,

prawa ich wzajemnie i obowizki skrelajc, któr jeeli je-

dna z stron narusza, tem samem drug uwalnia od dopenienia;

lecz niemasz tam konstytucyi, gdzie od kaprysu panujcego

zawisy najwitsze prawa i swobody. Pod innym to rzdem, t. j.

rzdem istotnie konstytucyjnym yd chcemy; pod tym to tylko

warunkiem owiadczamy, i koron godnemu j posiada ofia-

rowa moemy, a jeeliby co doda w art. 1 naleao, to wyraz:

reprezentacyjn, to jest, i uznajemy monarchi konstytu-

cyjno-reprezentacyjn, chocia w rzeczy samej nie istnieje w Eu-

ropie ani wyobraa sobie mona rzdu konstytucyjnego, któ-

ryby nie by zarazem reprezentacyjnym, gdy w maych tylko

pastwach i rzeczpospolitych lud cay dziery moe wadz
prawodawcz.

atwy jest take do odparcia zarzut przez JJWW. Ka-

sztelanów Mciskiego i Lewiskiego przy art. 1 uczyniony,

i nie potrzeba powtarza tego, co ju uchwa z d. 25 stycznia

r. b. jest objte, gdy wanie powyej dowiedzione zostao przez

odczytanie tej uchway i prawo z d. 21 stycznia r. b., e ani

objty by, ani by móg ksztat rzdu w postanowieniu obu

poczonych Izb.

Co do art. 2. Znowu dwa gówne przez JW. Kaszt
lana Biekowskiego uczynione zarzuty; pierwszy: i nie wiemy,

w jakim Sejmie wybiera bdziemy króla; odpowied na to

jasna: bo wyrzec nam tego nie wypadao, ani tym sposo-

bem przyszym przesdza wypadkom. Owiadczyem si ju
z zdaniem mojem w Izbie Poselskiej, i wybór ten nastpiby
powinien w umylnie w tym celu zebranym Sejmie, lecz któ
z nas powiedzie moe, i tak przewane, a razem nage, wy-

darzy i poczy si nie mog okolicznoci, wymagajce w tym
jeszcze Sejmie wyrzeczenia wzgldem osoby nam panowa
majcej; wtenczas bylibymy tylko echem zdania powszechnego

i, ratujc Ojczyzn, zyskalibymy moe bogosawiestwo przy-

szych pokole. Tak zrobiy Izby francuskie, wybierajc ksicia

Orleanu. My za w ostatecznoci tylko moglibymy do tego

posun si kroku, bo nam nie wolno rozej si z Izby Posel-

35*
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skiej, póki, ie w mocy jest naszej, nie ustalimy bytu ukocha-

nej Ojczyzny i jako stra swobód i niepodlegoci Ojczyzny

przez now stra nie bdziemy zastpieni. Drugi zarzut, z braku

mandatu uczyniony, zasuguje na dostateczne odparcie. Cae to

nieporozumienie wzgldem mandatu pochodzi z pomieszania

wyobrae i zasad prawa politycznego z wyobraeniami i za-

sadami prawa cywilnego; tak te zarzucano ju, e tym spo-

sobem sami sobie, czyli maMdataryusz{om) manda(nci) przysiga
bd. Tak bdne rozumowanie! Któ to s ci manda(nci)?

Nie cay Naród, lecz sami wyborcy, zaledwo pidziesit cz
Narodu stanowicy; przysiga za ma by wykonywan przez

szczegóowych czonków towarzystwa, kiedy wybor(c)y s tylko

znowu przesumowanymi mandantami tyche szczególnych czon-

ków. Nie poj ten ani praw i obowizków swoich, ani godnoci

Reprezentanta, ktoby mniema, e wyobraa t tylko cz Na-

rodu, która go wybraa; wybrany staje si w tej chwili Repre-

zentantem nie czstki jakowej lub klasy, ale caego Narodu.

Pose, na sejmiku szlacheckim wybrany, jest obowizany zaró-

wno broni praw i swobód swoich mandantów, jak najubo-

szego kmiotka, broni ich nawet czstokro przeciw interesowi

tych, co go wybrali; wreszcie, aby ca t podsunit teory

zniszczy, dosy powiedzie, i gdybymy kodeks cywilny Na-

poleona, ze wzgldu politycznego mandatu Reprezentanta Na-

rodu brali za norm, to podug art. 2003 Reprezentant w ka-

dym czasie przez swoich wyborców mógby by odwoany, co

wszake obalioby istniejcy porzdek konstytucyjny. Przysiga

jak najwaciwiej przepisana od wszystkich mieszkaców Sej-

mowi, Naród reprezentujcemu, bo w Sejmie, czyli w obu

Izbach, spoczywa teraz istotnie majestat, gdy uchway Izb a-
dnej dalszej sankcyi nie wymagaj. Sankcya wic królewska

i gówne atrybucye s przy Izbach, inne za atrybucye królew-

skie tylko z delegacyi Izb na Rzd zlane. Temu wic to maje-

statowi powanemu, w Reprezentacyi Narodu spoczywajcemu
i Ojczynie, który Polak wzdrygaby si mia wykona przy-

sig? Jest ona dla wielu niepotrzebn, bo ich uczucia wystar-

czajce, lecz e w wikszej liczbie, ile uczucia te nie doznaj
wsparcia, gdy nadto w obecnoci Wszechmocnego uroczyst

przysig bd stwierdzone? Mamy lekkomylnie tak silnego

ku dobru Ojczyzny zmierzajcego zaniecha rodka?
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Co do art. 3. Potrzeba onego take powyej wyjaniona,

a tu tylko pozostaje mi do odparcia zarzut ostatni JW. Kaszte-

lana Biekowskiego, i Rzd nia teraz przepisywa akt powsta-

nia, ju przez Sejm uchwalony; odwouj si do tekstu prawa,

i Rzdowi moc nadana nie nowych w tym wzgldzie stano-

wienia przepisów, ale tylko przesania tego, co ju przez Sejm

uchwalone zostao «.

JW. ZVi^8erkowski : ^)Na wczorajszej dyskusyi wyliczenie po-

wodów usunicia projektu przez Izb Senatorsk niezupenie

trafia do mego przekonania; przeto kilka sów w tej materyi

wyrzec przedsibior.

Wstp, uwaany za niepotrzebny, jest pierwszym przed-

miotem dyskusyi. Wstp przeto pominwszy, jak i w Izbie Po-

selskiej pomin chciaem, wypada koniecznie doda jeden ar-

tyku, usuwajcy wszelk wtpliwo co do przysigi, wyko-

nanej Aleksandrowi Mikoajewiczowi tak, aby powód uniewa-

nienia teje nie zdawa si by ten sam, co powód usunicia

przysigi przez nas wykonanej ojcu, gwacicielowi swobód na-

szych, gwacicielowi przysigi wasnej, Narodowi wykonanej.

Przysiga Aleksandrowi II, nakazana cznie z przysig
Mikoajowi, bya wbrew wszelkim przepisom, wówczas obowi-
zujcym, wykonana. Konstytucya bowiem nie wspomina nigdzie,

aby Polacy wykonyw^aii przysig nastpcy tronu; wykona j
tylko winien monarcha na tron wstpujcy wprzód, a nast-

pnie Naród monarsze wykonywa przysig jest obowizany.

Jednakowo przysiga Aleksandrowi istniaa i usunit wyra-

nie nie zostaa; usumy j teraz jako bezprawnie nakazan,

bezprawnie wykonan, aby wszelk nadziej posiadania tronu

polskiego nastpcom Mikoaja I odj. Wyznanie wiary polity-

cznej zdaje si by niepotrzebnem z powodu, i uznajc wy-

bór króla od nas zawisy, tem samem uznajemy form rzdu
monarchiczno-konstytucyjnego; lecz eby i tu wtpliwo usu-n i nie zostawi powodu do mniemania, i pragniemy tronu

elekcyjnego, wypada obszerniejsze tómaczenie uczyni, tóma-

czenie, któreby wspierao rzecz, nie za osabiao. Jestem przeto

za ma zmian w art. 1, i j. za wyraeniem, i rzd monar-

chiczny, z prawem nastpstwa, konstytucyjno -reprezentacyjny,

uwaamy za najstosowniejszy. Zarczenie, i Reprezentanci Na-

rodu, majcy w swych rku najwysz wadz, nie przestpi



— 550 —

form, stanie si rkojmi dla mieszkaców kraju, w kocu za
ustp: i przekroczy takowych nie dozwol, zamieniby wy-

padao na wyraenie: i wszelkie przekroczenie za-

brania si i bezkarnie zostawione nie bdzie. Co do

zadanej przysigi od mieszkaców Królestwa, takow uspra-

wiedliwiam tem, i Sejm, czyli obiedwie Izby, na swych zebra-

niach wykonay ju przysig w obliczu Boga Narodowi i ta-

kow podpisay; wykonay za nie jako pojedyncze czonki, lecz

jako wadza, w której majestat najwyszy spoczywa. Przeto re-

prezentujc Naród w imieniu Narodu od czonków szczególnych

wykonania przysigi Ojczynie i Narodowi domagamy si,

a szczególniej od wojska, w którem kodeks karny w wielu

miejscach na przysidze opiera si; gdy za dzi adnej nie-

masz w wojsku, winnimy tak przepisa, dla nieczynienia ró-

nicy ogóln ustanowi dla wszystkich czonków Narodu.

Co do zaprowadzenia ksig mylnie wystawili zapisanie

w niej aktu powstania niektórzy mówicy, uwaajc przepisa-

nie w równi z zapisaniem. Zapisanie aktu powstania w tej sa-

mej ksidze, gdzie akt bdzie przysigi, zostanie wieczn pa-

mitk, usprawiedliwi Reprezentantów, i w duchu Narodu
dziaali, gdy rewolucy za narodow uznali, wskutek której

przysiga dla Ojczyzny i Narodu wykonana i w rce Sejmu

zoona; nigdy za nie jest, ani nie byo celem, aby teraz do-

piero upowszechnia to, co ju w sercu Polaka oddawna upo-

wszechnione i zakorzenione zostaje.

Nie zgadzam si co do teoryi konstytucyi i przypisywania

Jej hordom, a bardziej jeszcze Rosyi; konstytucya jest to obo-

wizek dla rzdzonych i rzdzcych suchania przepisów i wy-

konywania kontraktu towarzyskiego, który nigdy tam egzysto-

wa nie moe, gdzie wola jednego jest rozkazem dla wszy-

stkich; gdzie przepis, dla czonków Narodu wydany, o tyle tylko

jest rkojmi, o ile przepisujcy raczy go dotrzyma; gdzie nie

prawo, lecz despoty rzdz i stanowi o losie i bycie v/edug
upodobania jestestwa, sobie równego. Z tych powodów jestem

za ulepszeniem projektu, lecz nigdy za usuniciem zupeem.
Modsi bracia nie chc sobie przypisywa zupenej doskonao-

ci, i owszem, chtnie przyjmuj uwagi starszych dowiadcze-
niem, widz jednak, pomimo tak znacznej wikszoci w Sena-
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cie, potrzeb niniejszej uchway i dlatego projekt, w duchu ob-

jawionych zda zmieniony, by winien przyjtyw.

JW. Kasztelan Dembowski: »Poprzednio mówicy obszernie

dowodzili, jak koniecznem jest wyjawienie naszej wiary poli-

tycznej; a mianowicie JJWW. Swirski i Woow^ski przytoczyli,

e to byo i jest koniecznem; lecz jakie s do tego powody?
Jeeli mylimy, e uzyskamy przez to przyja u dworów,

miem twierdzi, e aden gabinet przychylnym si rewolucyi

nie okae; tem mniej potrafimy uzyska sprzymierzeca pomi-
dzy ludami przez takowe wyznanie wiary; jake bowiem os-

dz nas ludy, którym idzie o zniesienie tego przesdu, e mo-

narchowie, majc wadz od Boga, mog ludami, jak trzodami

jakiemi, rozporzdza. My moemy si tylko opiera na duchu

narodów, e ten tylko panowa moe, który umie, i podug
praw od narodu przepisanych. Zasada ta nie jest objta w obe-

cnym projekcie i przez to szkodliwe zrobi wraenie. Co do

otwarcia ksig, to nadmieni, e ci tylko zapisani zostan w ksi-

dze historyi, którzy dali pocztek i utwierdzili powstanie, lecz

spis kilku milionów w aktach miejscowych nie zapewni im tej

niemiertelnoci. Najliczniejsza nawet i tak szanowna klasa wo-
cian nie bdzie moga z tego korzysta dla nieznajomoci pi-

sma. Jeeli projekt ten zostanie bez zmiany, adnego nie przy-

niesie poytku i dlatego czu si bd w obowizku przeciwko

niemu gosowa«.
JW. Ignacy Dembowski: wSdzc projekt, pod dyskusyami

bdcy, co do wstpu jego i owiadczenia ociennym, jak form
rzdu przyj zamierzamy, zbytecznym, co do przysigi Sej-

mowi przez Naród wykona si mianej, niewaciwym, a co

do ksig ku zapisywaniu dowodów powstania narodowego, nie-

wczesnym i szkodliwym: w^ taki te sposób wyraziem
opini moj w Izbie Poselskiej.

Wczoraj i dzi w skutku wiatych zda, przez szanowny
Senat o projekcie tym objawionych, jeszcze bardziej powysz
opini moj umocnion widz i gdy ju wszelkie dowody nie-

uytecznoci projektu tego przytoczonymi si zdaj, yczy na-

ley zamknicia dyskusyi i odrzucenia projektu przez wzgld
na niewaciwo czasu do obrad o podobnych projektach. Gdy
nieprzyjaciel naszed ju nasze granice, w takime to czasie

mamy daremnie w niedokadnych owiadczeniach dworom za-
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granicznym, które widocznie artuj z nas, czyni deklaracye

wymagan przysig, próne dla niecnych, a niepotrzebne dla

prawych synów Ojczyzny? Moe ju w tej chwiU z nieprzyja-

cielem cierajcym si w sumieniach wznieca skrupuy i usta-

nowieniem ksig jakichsi kaza wierzy, e nie ten, co na

pierwsze haso odrodzenia Ojczyzny wolnej bez wahania si
zaniós na jej otarz wszystkie dostatki, które mu swobodne
zapew^niay ycie, który opuci on, dzieci, otoczy je potrzeb

i niebezpieczestwy, aby sam w szeregach ojczystych dobija

si dla nich i wspóbraci sw'obód i wolnoci, e nie ten, mó-

wi, który niepomny na siebie i tych, klórych jest yciem, na

polu bitwy za kraj polegnie, bdzie godzien wspomnienia i wdzi-
cznoci potomnych — lecz temu, co w wolne od niebezpie-

czestw ustronie unoszc drogie dla siebie samego ycie, a w po-

mylnej podróy znajdzie sposobno umieszczenia nazwiska

swego w projektowanych ksigach, nalee bdzie uwielbienie

tych, co w póne kiedy czasy, chcc wdzicznociz na tym po-

mni:vu skutków^ 29 listopada uroni, karty onych przeziera bd.
Takie to korzyci projekt ten nam zapowiada i dlatego

byem, jestf^m i bd przeciw niemu. Idmy raczej w rozpo-

cztej ju walce o niepodlego nasz dzieli niebezpieczestwo

wspóbraci, nieli podobnymi zajmowa czas projektami«.

JW. Jasi Ledóchowski. »Z zadziwieniem uwaam, e, gdy

projekt ten w dniu pitkowym v/ Izbie poselskiej znaczn wi-
kszoci gosów — bo dwa^) byy tylko przeciw^ne — przyjty

zosta, dzisiaj sysze si daje wiele przeciwnych mu gosów.

Nic on w sobie szkód liw^ego nie zawiera; odrzuca go wic
dzi byoby moe niewaciwem: moeby rozumiano, e to, co

midzy pitkiem a dniem dzisiejszym zaszo, wpyno na jego

odrzuc Piie. Im wiksze grozi nam niebezpieczestwo, tern mo-

cniej w jedno czmy si ogniwo. Izba Poselska prawie jedno-

mylnoci przyja ten projekt; zapewne okolicznoci zasze

od pitku nie cofn nikogo w zdaniu. Gdyby nawet uwagi,

przez Izb Senatorsk czynione, zachwia miay zdania repre-

zentantów Narodu, to wanie to, co w tych dniach zaszo,

skoniby powinno Izby do przyjcia projektu; trzeba wystrza-

em na WYstrza! odpowiedzie«.

^) Pi — ob. wyej str. 505 (P. W.).
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jewada Prezydujcy w Senacie: »0d powiedzie mu-
sz JW. jdi .'.ejowskiemu, e wypadki wieo zasze bynajmniej

nie wpyway i wpywa nie mogy na zdanie Senatu. Wten-
czas, kiedy Senat odrzuci dyskutujcy si teraz powtórnie projekt,

to istniejce dzi okolicznoci wcale jeszcze wiadomemi nie byy«-

JW. Kasztelan Gliszczyski popiera rozbierany projekt.

JW. Chomentowski przedstawi, e, gdy projekt nic w sobie

szkodliwego nie zawiera, do dugo by roztrzsany i prawie

jednomylnoci przez Izb Poselsk przyjty, gdy teraz z po-

wodu odmiennego zdania Senatu pod rozstrzygniecie obu Izb

przychodzi, odrzuca go nie naley.

JW. Swidzinski : »Po penym gruntownoci gosie kolegi

Woowskiego, a tchncym patryotyzmem kolegi Jana Ledóchow-
skiego, mao ju moe by wyrzeczonem; zwróc tylko uwag
Senatu na to, i gówny przytoczony zarzut, jakoby projekt ten

by niepotrzebny, jest nastpieniem na prawa Izby Poselskiej.

Byem i jestem za dwoma Izbami nie dlatego, eby przewok
to rozdwojenie przywiodo, ale dlatego, e jednostronne uwa-

anie rzeczy jest zgubne. Lecz rozumiem, e obecnie zapatry-

wanie si z innego powinno wychodzi stanowiska. Izba Po-

selska jest reprezentantk potrzeb chwilowych Narodu; przy-

chodzi ona z rozmaitych stron kraju, przynoszc wiadectwo
o duchu i potrzebach ludu. Lecz gdy dugoletnie dowiadcze-

nie stwierdzio, e te chwilowe potrzeby s czstokro nadto

wymagajce, przeznaczeniem jest Senatu, jako ciaa zachowaw-

czego, t szkodliw gwatowno hamowa. Izba Poselska jest

niejako sdem przysigych o potrzebie kadego prawa; nadto

stanowczym sposobem si objawia wzgldem obecnego pro-

jektu. Zaprzecza wic t potrzeb jest to czyni zarzut Izbie,

e nie zna pooenia kraju, e nie umie sdzi o jego potrze-

bach; winienem w-ic wykry t ogóln potrzeb.

Projekt, obecnie pod dyskusy bdcy, jest jedynie wypy-
wem aktu z d. 25 stycznia. Jakkolwiek obszerne tu byy dys-

kusye, nie przekonay mnie, i owszem utw-ierdziy mnie w zda-

niu, e dalsze postpowanie od aktu 25 stycznia jest nieodzo-

wne. Wyrzeklimy w tym dniu pamitnym, e tron jest waku-

jcy. Skutkiem prostym tego jest, e przysiga, Mikoajowi wy-

konana, rozwizana zostaa. Poczona ona bya z przysig dla

jego syna, i ta wic nie istnieje. Skoro rozwizanie przysigi
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jest prostym skutkiem aktu 25 stycznia, wykonanie innej przy-

sigi jest tem samem konieczne, chyba, e przyjmiemy za za-

sad, e adna przysiga niepotrzebna, czego jednak dotd nikt

nie utrzymywa. W tym samym akcie wyrzeklimy, e tron

oddamy temu, którego za godnego uznamy; przez to oznajmi-

limy, e monarchia jest naszym celem i ten wic punkt jest

skutkiem aktu 25 stycznia.

Mam tu jeszcze za obowizek odeprze twierdzenie Ka-

sztelana JW. Biekowskiego, poparte dzi przez JW. Kaszte-

lana Dembowskiego. Utrzymywali oni, e wiat midzy dwoma
ostatecznemi zasadami jest w walce, midzy samowadztwem
królów z nieba pochodzcych, i ludami, które je sobie przypi-

suj. Zdawao si, e Kasztelan Biekowski upairywa, i akt

z 25 stycznia obydwom stronom dogadza, bo zrzuciwszy wa-
dz królewsk, podchlebilimy ludom, owiadczywszy si za mo-

narchi, podchlebilimy samowadcom i emy nie powinni wy-

chodzi z tej dwuznacznoci. Lecz ja rozumiem, e teraz jest

jeszcze rodkowa zasada, do której wszystkie pragnce porzdku
ludy si przychylaj, o któr walcz, a któr my od przodków

naszych przekazan znalelimy, t. j. zasada rzdów konstytu-

cyjnych. W tem poczeniu jest nasze ocalenie, e równie mo-

narchów, jak ludy, bdziemy mieli za sob. Owiadczenie wic^
e dymy do monarchii konstytucyjnej, jest potrzebnem, a je-

eli ten wyraz ma by niedostateczny, chtnie domiecimy wyraz:

reprezentacyjny, i koledzy zapewne wszyscy do tego si
przychyl, unikajc prónej straty czasu. Drugi gówny zarzut

tu uczyniony by ten, e otwarcie ksig, skoro cz kraju przez

nieprzyjació jest zajta, postawi wielu w niemonoci dope-

nienia przepisów tego prawa. Aby wic unikn wszelkiej wt-
pliwoci, monaby doda nastpujce wyrazy: niezajtych
przez nieprzyjaciela. — [Wiele gosów: wTo niepotrze-

bne !«]— Izby same nie uznaj potrzeby uczynienia tego dodatku,^

tak rzecz z siebie jest jasna. Co do zarzutu, e szczególne osoby

nie znajdujce si w miejscu swego zamieszkania, nie bd
miay sposobnoci zapisania si w tych ksigach, jest te twier-

dzenie zupenie bezzasadne, bo zapisywanie si nie jett przy-

wizane do miejscowoci, a ten, kto walczy, lepszy daje dowód,

ni wszelkie podpisy «.

JW. SzanJecki : ))Nie dlatego zabieram gos, abym przeci-
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wko projektowi mówi, ale mam zamiar go udoskonali, poda-

jc rodek co do wykonania przysigi; inne bowiem artykuy

s mniej potrzebne. Gosy poprzednie wyjaniy, e projekt ten

jest zbyteczny, przyjty zosta w Izbie Poselskiej wikszoci,
(ale nie z przekonania, tylko dlatego, e, acz niepotrzebny, nic

w sobie szkodliwego nie zawiera, lecz wszystko, co jest zbyte-

czne, jest szkodliwe, bo powtarzanie praw dowodzi ich niedo-

kadno. W uchwale o Rzdzie powiedzielimy, e ma spra-

wowa wadz królewsko-konstytucyjn; jeelimy tam objawili

nasze wyznanie wiary, po co je drugi raz powtarza? Nie wiem,

L kogo tem zobowiza chcemy; spodziewam si, e ani rzd
pruski, ani austryacki; nie zjednamy sobie ani Anglii, ani Fran-

cyi, objawiajc przed Europ, e form rzdu naszego ma by"

monarchia konstytucyjna, bo w tych krajach przewaaj teraz

wicej wyobraenia republikaskie; wszake i u nas konstytu-

cya 3 maja zawarowaa rzeczpospolit pod przewodnictwem

króla. Jeeliby si ten artyku mia utrzyma, to dam przynaj-

mniej dodania wyrazu: reprezentacyjna. Jestem, za wyko-

naniem nowej przysigi, lecz nie mona jej wykonywa Sejmowi.

Przysiga wykonywa si wadzy wykonawczej, nie prawodaw-

czej. Z tego wzgldu przedstawiam Izbom nastpujc redakcy
cakowitego projektu:

))Izby poczone. Senatorska i Poselska, uchwa z d. 29 sty-

cznia r. b. postanowiwszy Rzd Narodowy, a pragnc nada
mu potrzebn moc i si moraln ku wykonywaniu praw i zje-

dnania winnego dla nich poszanowania, oraz posuszestwa
rozkazom z mocy ich wydawanym, stosownie do przedstawio-

nego sobie przez Komisye Sejmowe projektu i po wysuchaniu

gosu komisarzy i czonków Izb, postanowiy i stanowi, co

nastpuje:

Art. 1. Rzd Narodowy w osobach piciu wybranych
przez Sejm czonków wykona w dniu jutrzejszym w Izbach

poczonych nastpujc przysig:
Przysigamy przed Bogiem i Ojczyzn nie uznawa in-

nej wadzy, jak Naród polski reprezentowany w Sejmie, i nie

wykonywa adnych rozkazów monarchy od tronu odpadego^

lecz jedynie wykonywa i do wykonania przywodzi uchway
w Sejmie narodowym zapade i zapa mogce. Przysigamy
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popiera wszelkiemi siami spraw powstania narodowego ku

ustaleniu bytu niepodlegoci Narodu polskiego.

Art. 2. Rzd Narodowy odbierze nawzajem przysig od

duchowiestwa i wszelkich magistraiur cywilnych sobie podle-

gych, poczwszy od Ministrów a do wójtów gmin, a to na

rot nastpujc: Ja N. N. przysigam i zarczam uroczycie,

i wykonywa i dopenia bd wiernie i bezstronnie wszel-

kich obowizków, jakie s na mnie woone, z urzdowaniem
mojem poczone i do tego urzdu przywizane, o ile tylko

zdolnoci moje i wszelka usilno i gorliwo wystarczy m»og,

a to wszystko stosownie do uchwa Sejmu narodowego i wszel-

kich praw i postanowie dotd obowizujcych, oraz uchwali
si i p')stanowi mogcych; przysigam nie uznawa ani wy-

konywa rozkazów adnej innej wadzy nad Rzd Narodowy,

jako przez Naród w Sejmie reprezentowany postanowiony.

Przysigam popiera wszelkiemi siami spraw pow^stania na-

rodowego ku ustaleniu bytu niepodlegoci i wolnoci Narodu
polskiego. Tak mi dopomó Boe etc

Art. 3. Wódz Naczelny siy zbrojnej, jako przez Sejm wy-

brany i majcy gos stanowczy w Rzdzie Narodowym, wy-

kona lub podpisze i Sejmowi przele przysig artykuem pier-

wszym przepisan. Wszyscy za wojskowi, poczwszy od ge-

neraów^ a do kapralów, wykonaj przysig artykuem 2-gim

przepisan ze zmian: urzdu na stopie.
Art. 4. Wszyscy Polacy i mieszkacy Królestwa I^olskiego:

cyw'ilni, wojskowi i duchowmi, bez rónicy wyznania, stanu,

rangi, urzdu lub stopnia wykonaj przysig osobn nast-

pujc:
Ja N. N. przysigam przed Bogiem i ludmi wierno Oj-

czynie i posuszestwo Rzdowi Narodowemu, jako jedynej

wadzy prawej, z mocy wszechwadztwa Narodu przez Sejm

reprezentowanego postanowionej. Przysigam nie wykonyw^a
niczyich rozkazów, któreby nie pochodziy od wadz narodo-

wych; przysigam popiera w^szelkiemi siami spraw pow^sta-

nia narodowego ku ustaleniu niepodlegego bytu i wolnoci

Narodu polskiego. Tak niech mnie wspomaga Bóg i wzmacnia

mio Ojczyzny.

Art. 5. Sposób wykonania i wykonanie uchway niniej-

szej poleca si Rzdowi Narodowemua.
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JW. Kasztelan Lewiski : wJeeli mamy przystpowa do

wotowania, kwestya byaby ineod powiadajca dyskusyi. Prócz

JW. Jana Ledóchowskiego nikt si nie odezwa, któryby nie

da jakiej poprawki. Pytam si wic, czy Izby zezwalaj przy-

stpi do odmian i przej ten projekt artykuami; inaczej zmu-

szeni bdziemy do wotowania przeciwko niemu«.

JW. Jasieiiski : ^Zgadzam si z Kasztelanem Lewiskim;
z pomidzy przeciwnych temu projektowi jednym sienie podobaa
jego zasada, innym moe tylko redakcya. Demagogi tylko mog
robi trudnoci nad art. 1, których zastrasza wszelki porzdek,

ale nie Izba Poselska i Senat«.

JJWW. Kasztelanowie SniskI I Makwaski poparli wniosek

p zaprowadzenia odmian w redakcyi.

Naprzód odczytany zosta wstp:
))Izba Senatorska i Poselska stosownie do przedstawionego

im przez Komisye Sejmowe projeklu i po wysuchaniu tyche
Komisyi, zwaywszy, i wskutek uchway sejmowt^j z d. 25 sty-

cznia r. b. przysi2a byemu królowi Mikoajowi, tudzie jego

; nastpcy Aleksandrowi Mikoajewiczowi wykonana, za nieobo-

. wizujc uznan zostaa; zwaywszy potrzeb owiadczenia

przed Europ, jaka forma rzdu dla Polski jest najwaciwsz;
zwaywszy nakoniec stosowno uatwienia w^szystkim Polakom

przystpienia do powstania narodowego przez zamieszczenie

t

podpisów w ksigach, na to przeznaczonych, postanowiy i sta-

,
nowi, co nastpuje :«

JW. Kasztelan Biekowski: ))W akcie z d. 25 stycznia niema

nic o rozwizaniu przysigi, wyrazu naw^et tam tego niema.

Wypowiedzielimy tylko posuszestwo Mikoajowi, ale przy-

siga synowi jego wykonana nie jest rozwizana, bo on kon-

stytucyi nie zamacc
JW. Woowski: »Suszna byaby uwaga Kasztelana Bie-

kowskiego, gdyby byo w redakcyi: stosownie do aktu z d. 25 sty-

cznia, ale tam jest: wskutek aktu. Kiedy moemy króla wy-

bra, wic przysigi nasze s rozwizane«.

JW. Swidziski: »Co nadmieniem wogóle o dyskusyi nad

tym projektem, to szczególniej ciga si do tego zdania. Jeeli

Kasztelan Biekowski twierdzi, e to nie jest skutkiem aktu

z 25 stycznia, wic i przysiga istnieje, a jeeli nie istnieje

przysiga, wic musi to by skutkiem aktu z 25 stycznia. Co
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si za tyczy modego Aleksandra, nikt tu jeszcze nie mówi,

abymy, jak we Francyi, miieli ksicia Bordeaux, który w swo-

jej niewinnoci zasuguje na lito i wierno Narodu«.

JW. Kasztelan Lewiski proponowa nastpujc redakcy:

))Izba Senatorska i Poselska, stosownie do
przedstawionego im przez Komisye Sejmowe pro-

jektu i po wysuchaniu tyche Komisy i, uznawszy
potrzeb owiadczenia przed Europ, jaka forma
rzd u d la P ol ski j est n aj waciwsz; niemniej zwa-
ywszy, i w teraniejszem bezkrólewiu i po roz-

wizaniu przysigi byemu królowi i jego nast-
pcy wykonanej, zaprzysienie Ojczynie i Naro-
dowi polskiemu wiernoci staje si koniecznym
obowizkiem kadego mieszkaca Królestwa Pol-

skiego, przeto postanowiy i stanowi, co nastpuj e:

JW. Swidziski: »Wstp przesdza kwesty o ksigach,

zdaje si, jakoby byy uchylone«.

JW. Kasztelan Lewiski: ^Uwaam matery o ksigach za

podrzdn«.
Izby przyjmuj proponowan redakcy przez

Kasztelana Lewiskiego.
Nastpnie odczytan zostaa redakcya I-go ar-

tykuu:
))Naród polski owiadcza, i uznaje monarchi konstytu-

cyjn z prawem nastpstwa wybra si majcej rodziny, jako

jedynie odpowiadajc potrzebom swoim, e form jej w tem

nawet bezkrólewiu najcilej przestrzega bdzie i nikomu ich

przekroczy nie dozwoli«.

JW. Kasztelan Lewiski proponuje nastpujc redakcy:

))Naród polski owiadcza, i uznaje monarchi konstytu-

cyjn z prawem nastpstwa wybra si majcej rodziny, jako

jedynie odpowiedni potrzebom swoim i e formy jej w obe-

cnem nawet bezkrólewiu najcilej przestrzega bdzie. Kon-

stytucy za, zabezpieczajc swobody i niepodlego narodow,
Sejm przed wyborem Króla uchwalia.

JW. Woowski: ))Moe by, e niepodobna bdzie ca kon-

stytucy uchwali przed wyborem Króla; moe tylko jej zasady

uoone zostan«.
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W skutku dyskusyi przyjta zostaa nastpujca
redakcya ar i 1:

))Sejm w imieniu Narodu owiadcza, i uznaje
monarchi konstytucyjno-reprezentacyjn, z pra-

wem nastpstwa wybra si majcej rodziny, jako
jedynie odpowiadajc potrzebom swoim, e form
jej wtem nawet b ezkróle wi u n aj ci lej przestrze-
ga bdzie i nikomu ich bezkarnie przekroczy
nie d o z w o 1 i«.

Odczytany zosta artyku 2-gi:

»Zanim Naród w Sejmie obierze Króla, wykonana bdzie
nowa przysiga Sejmowi, Naród reprezentujcemu, przy którym

teraz prawa majestatu zostaj; przysig takow wykonywa
bd: duchowiestwo, wojsko, urzdnicy, gminy i miasta, zgoa
wszyscy mieszkacy kraju polskiego podug roty nastpujcej:

Przysigam wierno Ojczynie i Narodowi polskiemu, w Sej-

mie reprezentowanemu. Przysigam nie uznawa adnych wadz
jak tylko te, które Sejm ustanowi lub jeszcze ustanowi. Przy-

sigam popiera wszelkiemi siami spraw powstania narodo-

wego ku ustaleniu bytu, wolnoci i niepodlegoci Narodu pol-

skiego«.

JW. Kasztelan Kochanowski: wNiepotrzebne jest wyraenie:

przy którym prawa majestatu zostaj; kiedy mówimy, e: Na-

ród w Sejmie reprezentowany, to ju zawiera majestat i wszech-

wadnoK.
JW. Woowski: ))Nie mona pomin tak wanej rzeczya.

Nastpujca redakcya (art. 2) przyjta zostaa:
))N im Naród w Sejmie obierze Król a, wykonan

bdzie przysiga Sejmowi Naród reprezentujce-
mu, przy którym teraz prawa majestatu zostaj;
przysig takow wykonywa bd duchowni, woj-

sko, urzdnicy, gminy i miasta, zgoa wszyscy mie-

szkacy kraju polskiego podug roty nastpuj-
cej: Przysigam wierno Ojczynie i Narodowi
polskiemu w Sejmie reprezentowanemu. Przysi-
gam nie uznawa adnych wadz, jak tylko te, które

Sejm ustanowi lub jeszcze ustanowi. Przysigam
popiera wszelkiemi siami spraw powstania na-
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rodowego ku ustaleniu bytu, wolnoci i niepodle-
goci Narodu polskiegoa.

Odczytan wreszcie zostaa redakcya arty-

kuu 3-go:

» Otwarte bd po województwach, powiatach i miastach

ksigi, w których, oprócz majcej si wykona przysigi, zapi-

sany bdzie akt powstania narodowego, jaki przez Rzd Na-

rodowy przesany zostanie w dowód dobrowolnego przystpo-

wania obywateli i mieszkaców wszelkiego stanu i wyznania.

Ksigi takowe w przecigu najdalej szeciu tygodni od ich

otwarcia przesane bd do stolicy i zachowane zostan na

wieczn pamitk w^ archiwum Senatu«.

JW. Kasztelan Lewiski: »Wszyscy pragnlimy ustanowie-

nia ksig, ale zastraszyo nas wyraenie: w dowód dobrowol-

nego przystpienia do powstania; proponuj wic nastpujc
redakcy:

)) Otwarte bd po województwach, powiatach i miastach

ksigi, w których zapisany bdzie akt powstania narodowego,

jako i rota przysigi w artykule poprzednim wyraona, a ka-

dy wykonywajcy t przysig zamieszczony bdzie z imienia

i nazwiska na wieczn pamitk, i mia udzia w sprawie od-

rodzenia si Ojczyzny naszej. Ksigi takowe najdalej w prze-

cigu szeciu tygodni od ich otwarcia przesane bd do sto-

licy i zachowane zostan w archiwum Senatu«.

JW. Kasztelan Biekowski : wNie zamieszczony bdzie^
ale: podpisze si, bo on sam si zamieszczacc

JW. Kasztelan SV8aachowski: »Lecz trzeba doda: kto umie
pi sa«.

JW. Kasztelan Lewiski: ))Jest to smutne wysowienie si:

kto umie pisa«.

JW. Swidzinski: »Nawet w razie nie umienia pisa poo-

enie krzya stanowi rodzaj podpisu, a i tak nie kady potrze-

buje w ksigach si tak zapisywa, tem bardziej, e tylko po

znaczniejszych miastach bd zaoone; kady tylko obowi-
zany do wykonania przysiga.

Przyjt zostaa nastpujca redakcya (art. 3):

»Otwarte bd po województwach, powiatach
i miastach ksigi, w których zapisany bdzie akt
powstania narodowego, jako i rota przysigi, war-
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tykule poprzednim wyraona, z domies zczeni em
wasnorcznego podpisu wy kony waj cy eh przy-
sig, a to na wieczn pamitk udziau w spra-

wie odrodzenia si Ojczyzny nasze j. Ksigi takowe
w przecigu najdalej szeciu tygodni od ici otwar-
cia przesane bd do sto 1 icy i zaciowane zostan
w archiwum Senatu«.

Po poprawieniu i udoskonaleniu w tym sposobie projektu

i odczytaniu nowej onego redakcyi, Przewodniczcy Izbom za-

pytali si, czyli zgadzaj si na przyjcie jego, a gdy nie byo
jednomylnoci, Prezydujcy w Senacie poda do wetowania pro-

pozycy:

Czyli tak poprawiony projektmaby przyjty
lub odrzucony? Ma by przyjty: affirmative. Ma
by odrzucony: negative, i wyznaczy do zbierania i ob-

liczenia wotów dwóch asesorów w osobach Kasztelanów
Michaa hr. Potockiego i Aleksandra hr. Bniskie-
go, Marszaek za JJWW. Ernesta Faltza i Antoniego
P lich t.

WojewództwoKrakowskie. Posowie: JJWW. Teodor lski,
aff. Jan hr. Ledóchowski, aff. Józef Gostkowski, aff. Jan Szymczykiewicz, aff.

Deputowani: JJWW. Jan Mozalski, aff. Jan Olrych Szaniecki, neg.

Województwo Sandomierskie. Posowie: JJWW. Antoni

Suchodolski, aff. Konstanty widziski, aff.

Deputowani: JJWW. Franciszek Chomentowski, aff. Jan Puszty-

nika, aff. Ludwik empicki, aff. Jan Posturzyski, neg.

Województwo Kaliskie. Posowie: JJWW. Jan Nep

.

Gliszczyski, aff. Marcin Radoski, aff. Stanisaw Kaczkowski, neg. Kazi-

mierz Bartochowski, aff. Kantorbery Tymowski, neg. Wadysaw hr. Ostrow-

ski, aff. Ignacy Morzkowski, aff.

Deputowani: JJWW. Ernest Faltz, neg. Antoni Rembowski aff.

Sebastyan Szymoski, aff. Antoni Jaksiewicz, aff. Stanisaw Miczyski,
aff. Józef Ziemicki, aff. Ksawery Biedrzycki, aff.

Województwo Lubelskie. Posowie: JJWW. Kalikst

Morozewicz, aff. Alojzy hr. Poletyo, aff. Józef wirski, aff. Józef Rozen-

werth, aff.

Deputowani: JJWW. Pawe Cieszkowski, aff. Wojciech W-
gleski, aff, Andrzej Mazurkiewicz, aff.

Województwo Pockie. Posowie: JJWW. Jan Turski, aff.

Maryan Cissowski, aff. Wincenty Chemicki, aff.

Deputowani: .JJWW. Ignacy Dembowski, neg. Kajetan Kozow-
ski, aff. Klemens Witkowski, aff. Wojciech Chobrzyski, neg.

Województwo Mazowieckie. Posowie: JJWW. Ale-

Dyaryusz. 36



— 562 —

ksander Szymanowski, aff. Konstanty Jezierski, aff. Jan Rostworowski,

aff. Stanisaw iir. Jezierski, aff. Jakób Okcki, aff. Antoni Plichta, aff. Adam
uszczewski, aff. Franciszek Trzciski, aff. Augustyn Subicki, aff. Józef

Modliski, aff.

Deputowani: JJWW. Jan Charzewski, aff. Jakób Piotrowski, aff.

Józef Brinken, aff. Micha Piotrowski, aff. Walenty Zwierkowski, aff. Fran-

ciszek Woowski, aff. Ksawery Czarnocki, aff. Wojciech Chodecki, aff. An-

toni Zawadzki, aff.

Województwo Podlaskie. Posowie: JJWW. Feliks

Markowski, aff. F. Zalewski, neg. Wad. Zawadzki, aff. Ignacy Wyk, aff.

Teodor Jasieski, aff.

Deputowani: JW. Fra. Obniski, aff. Fehks Gumowski, aff.

Kalikst Mierzejewski, aff.

Województwo Augustowskie. Posowie: JJWW. An-

toni Bykowski, aff. Jan Augustowski, aff. Wincenty Gawroski, aff. Jan

Floryanowicz, aff.

Deputowani: JJWW. Jakób Khmontowicz, aff. Józef Wiszniew-

ski, aff.

Senatorowie Królestwa Polskiego. Biskupi: JW. Marcelin

Dzicielski, biskup lubelski, aff.

Wojewodowie: JW. Ignacy Miczyski, aff.

Kasztelanowie: JJWW. 'Antoni Gliszczyski, aff. Fr. Nakwski,

aff. Micha Kochanowski, aff. Stan. hr. Maachowski, aff. Maciej Wodzi-
ski, aff. Wincenty Kulikowski, aff. Antoni hr. Ostrowski, aff. Aleksander

hr. Bniski, aff. Jan hr. Poletyo, aff. Adam Bronikowski, aff. Piotr Wi-
chliski, aff. Micha hr. Potocki, aff. Antoni Biekowski, neg. Jan Wad.
hr. Bieliski aff. Fra. Ksawery Lewiski, aff. Józef hr. Krasiski, aff. Leon

Dembowski, neg.

Po obliczeniu kresek okazao si, i z Izby Poselskiej byo
za projektem gosów 65, przeciw za projektowi 8; w Se-

nacie za za projektem 17, przeciw projektowi 2. Przewo-

dniczcy Izbom ogosili taki wypadek kreskowania i e zatem

projekt w mowie bdcy, z zmianami w Izbach poczo-
nych w nim poczynionemi, znaczn wikszoci gosów
przyjty zosta; poczem Marszaek Izby Poselskiej solwowa
sessy do dnia nastpnego, Prezydujcy za w Senacie do czasu

nieudeterminowanego.
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551, 554, 562.

DeniskoMikoaj Mikosy 174, 404.

Deskur Andrzej, pose pow. ko-
zienickiego 2, 9, 10, 15, 41, 46, 65,

86, 95, 109. 143, 156, 188, 244, 246,

285, 287, 297, 309, 318, H20, 327, 340,

348, 850, 352, 355, 357, 363. 368, 374,

389, 419, 421. 431, 432.

Dbnowski Franciszek 338.

Dbski J. N. 336.

Dbski Piotr 336.

Dmochowski Feliks 338.

Dmochowski F. S., pporucznik 338.

Dobrowolski Erazm 153.

Dobski 336.

Doliski Feliks, pose pow. kra-

nickiego 3, 11, 15, 46, 109, 248.

Doliwa Stanisaw, major 172.

Domagalski Fr. 336.

Domeyko Lucyan 173.

Doney, szef wydziau inynieryi 445.

Doroszko Ignacy 172.

DrewnickiLeon 173.

Druchniak, pporucznik 148.

Drzewiecki Karol 172.

Duchnowski H. 153.

Dudziski Kajetan Stanisaw
172.

Dumiski Narcyz 172.

Dunin Anastazy 174.

Dwernicki Józef, jenera 173.

Dybicz-Zabakaski 164,237,241,
242, 256, 258, 300, 302, 406.

Dysiewicz Hipolit 15H.

Dziewanowski 336.

Dziecielski Marcelin bisk. lubel-

ski' XXV, 224, 458, 538, 562.

Dzwonkowski, pporucznik 335.

Eckelt Józef 172.

Ehestaedt 157.

Eliasze w icz Aleksander 172.

E m e r k u n s t T., major 338.
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Eooiski Szczsny Jan 174

Fabiusz, dyktator, 21, 22.

Faltz Ernest, deput. z cyrk. I-go
m. Kalisza 2. 10, 15, 45, 46, 66, 86,

87, 9i, 109, 127, Ul, 143, 151, 156,

189, 244, 246, 285—287, 296, 298,

309, 316, 820, 327, 348, 352-358, 354,

356, 362, 363, 369, 374, 382, 383—384,
389, 421, 431, 433, 436, 458, 472, 504,

505, 538, 561.

Filip, król francuski 34, 230, 296, 301.

Floryanowicz Jan, pose pcw.
maryampolskiego 5, 12, 15, 47, 67,

88, 96, 110, 144, 157, 189, 245, 246,

286, 288, 299, 310, 321, 328, 348, 364,

369, 375, 390, 421, 457, 506, 539, 562.

Formiski Antoni 338.

Fritsch Adam, deput. z m. Lublina
3, 11, 15, 46, 66, 87, 95, 110, 143,

156, 189, 244, 246, 286, 287, 298, 309,

320, 327, 848, 363, 369, 374.

Fryczyski Micha 174.

Fryderyk August 373.

Fryderyk belgijski 302.

Funk Mikoaj 338.

Gadomski Wincenty 336.

Galiski Franciszek 145.

Garnysz Piotr 173.

Gawroski Kajetan, pose pow.
sejneskiego 5, 248.

Gawroski Wincenty, pose pow.
kalwaryjskiego 5, 12, 15, 47, 88, 96,

110, 144, 157, 189, 245, 264-265, 288,

299, 310, 321, 323, 328, 380, 848, 364,

369, 375, 390, 437, 506, 589, 562.

Gedymin 169.

Gedroy ks. Adolf 173.

Gedroyó ks. Emilian 173.

Gedroy Jan 172.

Gedroyó ks. Janusz 172.

Gen d re, jenera 232.

Gibasiewicz J. 336.

Giyski Micha 173.

Gliszczyski Jan Nepomucen,
pose pow. koniskiego 2, 10, 15, 46,

65, 71, 86-87, 95, 98, 109, 148, 147,

156, 177, 188, 236, 244, 246, 285, 287,

298, 804, 309, 320, 840, 344, 348, 360,

363, 368, 374, 891, 421, 431, 483, 458,

472, 487, 489, 502, 503, 504, 505, 538,
561.

Gliszczyski Antoni, s. kasztelan
XXV, 49, 64, 155, 244, 382, 383, 384,
458, 538, 553, 562.

Guszczyski 191.

Godebski Ksawery 13, 245.

Godlewski Micha Gozdawa 173.
Godziski Antoni 173.

Goembiewski 336.

Gooski And. 388.

Gouchowski Józef 384.

Gouchowski Józef, pporucznik
338.

Gostkowski Józef, pose pow. kra-
kowskiego 1, 65, 93, 95, 109, 143,

156, 188, 244, 245, 285, 287, 297, 309,

320, 327, 348, 363, 368, 374, 389, 421,
431, 432, 436, 458, 472, 504, 505, 538,
561.

Gostkowski Micha 13.

Goszczyski 153, 336.

Goszczyski S. 172.

Goy Tomasz 173.

Grabicki Antoni 336.

Grabicki Micha, porucznik 838.

Grabowski Antoni 153.

Grabowski Ferdynand 174.

Grabowski Franciszek, s. woje-
woda XXV, 244.

Grabowski Stanisaw hr. s. woj.
XXV, 236.

Grabowski Stefan hr. 77,78,207,
208, 209, 210—211, 213, 214-216, 242.

Grabowski Tomasz, s. kasztelan
XXVI.

Grabowski Wojciech 172.

Gratko w ski Jan, deput. okr. ko-
nieckiego 2, 10, 15, 46, 65, 8Q, 95,

109, 143, 156, 188, 244, 246, 285, 287,

298, 309, 320, 827, 363, 368, 374, 389,

421, 431, 432.

Grabczewski Pawe, pose pow.
putuskiego 3, 11, 15, 46, 66, 83, 87,

95, 102, 110, 143, 189, 245, 238.

Grotkowski Jakób 172.

Grotkowski Stefan 174.

Gruewski 153.

Grzybowski Jan 336.

Grzymaa Franciszek 338.

Gzowski Leonard, kapitan 336.

Gumiski Józef 172.

Gumowski Franciszek, deput.
z okr. ukowskiego 5, 12, 15, 47, 66,

87, 96, 110, 144, 157, 189, 245, 246,

286, 348, 362, 364, 369, 375, 390, 420,

421, 432, 438, 437, 458, 467—468, 472,

505, 506, 539, 562.

Gutkowski Jan Marc, biskup pod-
laski, sen. XXV.

Gutman Adam 388.

Guzowski Fr., pporucznik 336.

Hauke, pukownik 209, 213, 240.

Hauke Maurycy hr., s. woj. XXV.
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Henryk Walezy 517, 518.

Heryng Fortunat 172.

Hiefer Ignacy 338.

Huszniewicz Antoni 13, 245.

Hoffmann Karol Al. 338.

Horain Micha 173.

Horain Tadeusz, kapitan 175.

Horodyski 391, 443.

Horodyski Andrzej 384.

Hromowicz Józef 173.

Hub Micha, zastpca Sekretarza
Senatu 53.

Huberkant Jan 338.

Idzikowski Tadeusz 338.

Iycki Wadysaw 172.

Jabonowski Józef, pose pow.
lubartowskiego 3, 248.

Jabonowski Maksym, ks. s. wo-
jew. XXV.

Jabonowski Stanisaw 172.

Jaboski Franciszek, deput.okr.
olkuskiego 1, 9, 15, 46, 65, 86, 95,

109, 132-133, 143, 156, 188, 244, 246,

262, 266—271, 285, 287, 297, 304, 307,

309, 314, 320, 326, 327, 329, 340, 342,

348, 350, 359, 362, 363, 368, 374, 389,

392, 393, 395, 398, 408, 431, 432, 458,
472, 504, 505, 513, 514, 538.

Jaboski Micha 173.

Jachowski Micha, major 173.

Jagacki Wincenty 336.

Jaksiewicz Antoni, deput. okr.

kaliskiego 2, 10, 15, 46, 66, 87, 95,

109, 143, 156, 189, 244, 246, 285, 287,

298, 309, 320. 327, 348, 363, 369, 374,

389, 421, 431, 433, 436, 458, 472, 504,

505, 538, 561.

Jakubowski Józef 174.

Jan akowski Aleksander 174.

Janicki Stanisaw 338.

Jaroszewski Pankracy 336.

Jaroszewski Piotr Pawe 338.

Jaroszyski Edward 173.

Jaroszyski Edward Antoni 173.

Jaroszyski Oktawian 172.

Jasieski Teodor, pose pow. wo-
dawskiego 5, 12, 15, 41, 42. 68, 71,

87, 90, 91, 94, 96, 99, 107, 110, 123,

133, 141, 157, 167, 183, 189, 190, 191,

192, 193, 245, 246, 250, 286, 287, 290,

291, 298, 309, 310, 318, 321, 322-323,
328, 329, 333, 342, 364, 365, 369. 372,

373—374, 375, 390, 398, 401-405, 407,

408, 409, 421, 432, 433, 435, 437, 438,

450, 458, 492, 504, 506, 513, 530, 557,

562.

Jasiski Jan 338.

Jasiski, kapitan 338.

.Jeleski Jan 173.

Jelski Ludwik, zast. ministra skar-
bu 71, 176, 180, 189-192, 192-198,
194, 342—343, 410-412, 413, 415,
416-417, 418, 422—424, 426—427,
430—431.

Jeowicki Aleksander 13, 245.

Jerzmanowski 172.

Jerzmanowski, pukownik 151.

Jezioraski Leopold 336.

Jdrzej owicz 336.

Jdrzej owicz J. 336.

Jdrzejowski, pporucznik 335.
Jezierski Jan hr., pose pow. gar-
woliskiego 5, 66, 72, 77, 83, 87, 93,

96, 105, 110, 114, 119-120, 139, 144,

147, 148, 157, 162, 182, 183-188, 192,
193, 205, 215, 216, 217, 217-223,
225-232, 236—237, 240, 241, 242, 243,
245, 246, 286, 287, 309, 321, 328, 329,
330, 331, 333, 364, 369, 375, 378-379,
380, 384.

Jezierski Konstanty, pose pow.
boskiego 4, 11, 15, 46, 66, 87, 95,

110, 143, 189, 245, 246, 286, 287, 298,
309, 321, 348, 364, 369, 375, 389, 421,

432, 433, 436, 458, 472, 504, 506, 539,
562.

Jezierski Stanisaw hr.
, pose

pow. siennickiego 4, 8, 11, 15, 46—
47, 48, 64, 66, 87, 95, HO, 111, 137,

143, 156—157, 189, 245, 246, 248, 286,

287, 298, 309, 321, 328, 333, 348, 364,
369, 375, 389, 421, 432, 433, 436—
437, 458, 472, 504, 506, 539, 562.

Jorowski Jan 338.

Józefowicz Ignacy 336.

Jurakowski Zenon 173.

Kaczanowski Józef 172.

Kaczanowski Karol 172.

Kaczanowski Klemens 173.

Kaczkowski Karol 173.

Kaczkowski Micha 172.

Kaczkowski Micha 173.

Kaczkowski Stanisaw, pose
pow. sieradzkiego 2, 10, 65, 69, 72,

85. 87, 92, 94, 95, 102—103, 109, 111,

124, 133, 143, 156, 183, 188, 193, 209,

244, 246, 260-261, 284, 285, 287, 305,

306, 309, 320, 327, 331, 332, 336, 341,

348, 363, 368, 372, 374, 378, 389, 390,

421, 428 -429, 431, 436, 464—465, 505,

509, 510, 520, 525, 529, 538, 561.

Kaczorowski Antoni 173.

Kaczyski J. 336.
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Kadubów s ki, pporucznik 336.

F.altenbach Jakób 338.

Kamieski Stanisaw, prezes R.

obyw. pockiej 335.

Kamillus 21, 29.

Karniski Stan. 336.

Karol arcyksi, 491.

Karol X, francuski 301, 302.

Karszowiecki Andrzej 336.

Karwowski Andrzej, b. jenera
172.

Karwowski Jan J. 13,

Karwowski Romuald 173.

Kaszyc Józef 13, 24:5.

Katarzyna II 164.

Kautsci Gottlieb 338.

Kaznitz Józef 338.

Kiciski hr. Brunon 336.

Kiersznicki 336.

Kisiel Bogumi 172.

Kisielewski Kazimierz 153.

Kisielnicki Franciszek, pose
pow. biebrzaskiego 5, 12, 15, 44,

47, 67, 87—88, 96, 110, 144, 157, 189,

245, 246, 286, 288, 310, 321, 348, 364,

369, 370, 375, 390, 421, 432, 437, 472.

Kisielnicki, pukownik 335,

Kiszeciski A., pporucznik 338.

Klein Micha 338.

Klicki jenera 33, 80, 94, 106.

Klimontowicz Jakób, deput. okr.

augustowskiego 5, 15, 40—41, 47, 50,

67, 88, 93, 96, 103—104, 110, 134,

144, 157, 189, 245, 246, 284, 286, 288,

296, 299, 310, 321, 328, 329, 344, 349—
350, 364, 369, 375, 390, 398, 418, 421,

432, 433, 437, 458, 472, 505, 506, 511,

512, 513, 528—529, 539, 562.

Klukowski J. 338.

Kniaziewicz, jenera 382.

Kobyliski Floryan, br. 208—209,
335.

Kobyecki Szymon 336.

Kochanowski Hieronim 13.

Kochanowski Micha, s. kaszte-
lan XXVI. 64, 175-176, 196, 200,

236-2:57, 244, 382, 384, 458, 538, 559,

562.

Kochowski Tomasz 336.

Koczkowski Kazimierz 336.

Kolnarski 338.

Koyszko Adam 13, 245.

Komarnicki Aleksander 173.

Komarnicki Aleksander 174.

Komarnicki Erazm 173.

Komirowski, pporucznik 338.

Konarski Joachim 172.

Konarski Ludwik 174.

Konopski Andrzej 336.

W. ks. Konstanty 4, 57, 59, 62, 146,
160—161, 162, 164, 195—196, 197,
198-199, 205—208. 211, 213, 214,
232, 238—239, 248, 373, 418, 447, 517.

Korabiewicz Edmund 173.

Korabie w icz Józef 172.

Korsak 170, 176.

Korzeniowski Onufry 174.

Kociuszko 29, 31,42, 170,516, 517.

Kosieko Karol 172.

Kossecki, jenera 197, 210.

Kotlik Alexander 173.

Kowalewski Kajetan 153.

Kowalewski Krauz. Alexander
336.

Kowalski Fra. 336.

Kozowski Albert 173.

Kozowski Jan 173.

Kozowski Kajetan, deput. okr.

pockiego 3, 11, 15, 66, 87, 94, 95,

110, 143, 156, 189, 245, 246, 286, 287,

298, 309, 320, 327, 348, 364, 369, 374,

389, 421, 432, 433, 436, 458, 472, 504,

506, 539, 561.

Kozowski L. 153.

Kozowski Wiktor 336.

Komian Józef, biskup kaliski, sen.

XXV.
Komian Kajetan, s. kasztelan
XXVI, 244.

Krajewski Józef 338.

Krajewski, porucznik 335.

Krasiski Izydor, jenera 33, 180,

445, 504.

Krasiski J. 338,

Krasiski Józef hr., s. kasztelan
XXVI, 244, 458, 538, 562.

Krasiski W-tyhr.,s. woj. XXV, 236.

Krajewski Teodor 336.

Kretkowski Józef, pose pow. ko-
walskiego 4, 11, 15, 47, 66, 87, 95,

110, 143, 157, 189, 245, 246, 286, 287,

298, 309, 321, 328, 348, 364, 369, 375, 384.

Kriegstein Maxym. Józef 172.

Krukowiecki, jenera 105, 106, 108,

109.

Kruszewski Antoni, deput. okr.

sejneskiego 5, 67, 88, 93, 96, 110,

144, 157, 189, 245, 246, 283, 364, 369,

375, 421, 4H2, 433, 472.

Kruszewski Maciej, major 338.

Kruszewski Stanisaw 336.

Kruszewski Wincenty, deput.

okr, maryampolskiego 5, 15, 47, 67,

88, 93, 96, 110, 144, 157, 189, 245,

246, 286, 288, 299, 310, 328, 349, 364,

369, 375.
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Krysiski 162.

Krysiski A. 338.

;
Krzemiski Mikoaj 838.

Krzyszczewski W. 336.

Kucharzewski Antoni 338.

Kuczewski Jan, deput. okr. lubel-

skiego 3, 11, 15, 66, 87, 95, 110, 143,

156, 189, 244, 246, 286, 287, 298, 309,

320, 327, 363, 369, 374.

Kuczyski Izydor 174.

Kudlecki Antoni 173.

Kulesza Jan 172.

Kurella 336.

Kuszell Antoni 172.

Kuszell Dominik 173.

Kuszel Jan 17H.

Kwasieborski 336.

Kwaniewski 336.

Kwiatkowski Jaxa Dominik 173.

Kwiatkowski Andrzej 174.

Lafayette 34, 373.

Lamarue 373.

Lapierre Jan, pporucznik 338.

Ledóchowski Jan hr., pose pow.
jdrzejowskiego 1, 9, 14, 24, 40, 41

—

42, 43, 44-4o, 46, 48, 6i, 65, 69, 70,

86, 89, 93, 94, 95, 98, 100, 101, 104, 106,

107, 108, 109, 111, 121, 138, 141, 143,

148, 152, 156, 161—162, 180, 183, 188,

189—190, 191, 225, 236, 242, 248, 244,

245, 248, 285, 287, 290, 291, 297, 301,

302, 307, 308, 309, 320, 322, 324-325,
327, 328, 329, 341, 348, 352, 353, 357,

363, 368, 370, 372, 373, 374, 376, 379,

384-385, 389, 390, 391, 396, 400, 421,

425-426, 431, 432, 436, 439, 457, 472,

473, 474, 482, 486, 498-499, 5u0, 501,

504, 538, 552, 553, 557, 561.

Ledóchowski Józef hr., pose pow.
staszowskiego 1, 10, 15, 42, 46, 65,

86, 95, 109, 143, 156, 158, 188, 244,

246, 287, 297, 308, 309, 314, 320, 327,

348, 363, 368, 378, 389, 421, 431, 432,

436, 452, 458, 472, 485, 486, 504, 505.

Ledzikowski Józef, pporucznik
336.

Lelewel Joachim, pose pow. e-
lechowskiego 5, 12, 15, 47, 51, 63,

66, 87, 92, 94, 96, Ul, 157, 169-174,
175, 176, 189, 198, 202, 210, 237-241,
242, 245, 246, 328-329, 332, 364, 369,

375, 382, 384-385, 385, 390, 391, 394,

400, 526.

Lenicki Stanisaw 173.

Leszczyski Jan 173.

Lewiski Franciszek Ksawery,
s. kasztelan XXVI, 175, 179, 244, 458,

535—537, 538, 546, 547, 557, 558, 560,

562.

Libiszewski Antoni, pose pow.
opatowskiego 2, 10, 15, 46, 65, 86, 95,

108, 109, 156, 157, 244, 248, 348, 472.

Link, pporucznik 148.

Lipiski Karol 172.

Lisiecki Dominik 338.

Lisowski Wojciech, adjutant 336.

L lwowski W. 338.

L u b e c k i ks. Ksawery, minister 96,

146, 147, 191-193, 195, 198, 199, 200,

201, 205, 210, 214-216, 221, 223—
225, 236, 239—240, 242, 281, 282, 428,

429, 445.

Lubecki ks. Drucki Karol 172.

L u b e c k i ks. K a r o 1, marsz, piski 174.

Lubomirski Józef, ks.s. kaszt. XXVI.
Luboradzki K. 336.

Luboradzki Napoleon, pporu-
cznik 336.

Lubowidzki Józef, deput. cyrk.

I-go m. Warszawy 4, U, 15, 47, 68—
73, 80-88, 144, 190, 248, 310, 371,

372, 434-435.
Lubowidzki Mateusz 69. 80—82,

83, 84, 87, 144.

agiewnicki Kazimierz 336.

agowski, pukownik 154, 172.

apczyski 336.e m p i c k i Ludwik, deput. okr. opa-
towskiego 2, 9. 10, 15, 46, 47, 65,

86, 92, 94, 95, 100, 109, lU, 122,

134-135, 143, 188, 244, 24G, 247, 251,

274, 285, 287, 290, 298. 309, 316, 320,

327, 344, 348, 351-352, 363, 368, 374,

378, 389, 390, 432, 436, 451, 458, 459,

472, 476, 495, 504, 505, 509, 518, 519,

538, 561.

ski 192.

okietek 1(59, 174.

opatta Wiktor 172.

Ks. owicka 206, 238-239.
ubieski Henryk 70. 81, 82,384.
ubieski Piotr 196, 244.

ubieski T o m a s z hr. s. kaszte-

lan XXVI, 244, 458.

uniewski Wiktor 13.

uszczewski Adam, pose pow.
sochaczewskiego 4, 11. 15, 47, 66,

87, 95, 110, 129, 131, 138, 143, 157,

177, 189, 243, 245, 246, 249, 250, 284,

286, 287, 298, 307-308, 309. 312-313,
321, 328, 348, 362, 364, 369, 375, 389,

432, 433, 437, 441, 451-452, 458, 470,

472, 504, 506, 539, 562.

ysin s ki 336.
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Mackiewicz Stanisaw 174.

Majakowski T. 172.

Majer Franciszek 172.

Majewski Franciszek 173.

Majewski W. 338.

Makowski A. 336.

Malanowski Jan, pporucznik 336.

Maecki, jenera 33.

Malinowski Jakób 13, 245.

Malinowski Józef 153.

Maachowski Gustaw, hr. pose
pow. szydowieckiego 2, 9, 10, 15, 32,

47, 50, 51, 63, 65, 84, 86, 90, 91, 93,

94, 95, 107, 109, 111, 131—132, 143,

144, 156, 160, 161, 162, 180, 183, 244,

250, 253, 374, 384, 427, 458, 503, 504.

Maachowski Józef hr., pose pow.
radzyskiego 5, 12, 15, 44, 47, 66, 87,

96, 110, 144, 151, 157, 189, 245, 246,

298, 328, 348, 364, 369, 375, 390, 437,
458, 472, 504.

Maachowski Stanisaw hr., s.

kasztelan XXVI, 49, 63, 244, 384, 458,
537-538, 560, 562.

Manugiewicz Mikoaj, bisk. au-
gustowski, sen. XXV, 244, 382, 458,
538.

Marchwiski 336.

Markowski Dymitr 172.

Markowski Feliks, pose pow. sie-

dleckiego 5, 12, 15, 47, 66, 87, 89,

95-96, 110, 144, 157, 189, 245—246,
286, 287, 298, 309, 316,321,348,364,
369, 375, 390, 421, 432, 433, 437, 539,
562.

Martesi J. 338.

Maryusz 39.

Masowski Dyonizy, porucznik 148.

Matuszewicz Roman 173.

Matuszewski M. 338.

Manguin 373.

Mayzner Józef 153.

Mazurkiewicz Andrzej, deput.
okr. zamojskiego 3, 11, 15, 23, 24,

46, 66, 87, 94, 95, 99, 110, 134, 141,

143, 156, 189, 190, 193, 245, 246, 250,

286, 287, 296-297, 298, 309, 313, 320,

324, 327, 333, 348, 363, 3B9, 374, 384,
389, 390, 415-416, 417, 421, 432, 433,

436, 458, 468-470, 472, 475, 499, 504,
505, 524, 530, 539, 561.

Mazurowski Roman 338.

Makowski Pawe 173.

Melcer Adam 338.

Mcin ski Stanisaw 382.

Mciski Wojciech hr., s. kasztelan
XXVI, 244, 382, 458, 534- 535, 538, 547.

Miaskowski Napoleon 173.

Miczyski Stanisaw, deput.
okr. koniskiego 2, 10, 15, 46, 51,

66, 87, 95, 109, 143, 156, 189, 244,
246, 285, 287, 298, 309, 320, 327, 348,
363, 369, 374, 389, 431, 433, 472, 504,
505, 538, 561.

Miczyski Ignacy, s. wojewoda
XXV, 48, 63, 244, 382, 384, 458, 531,
532, 538, 539, 553, 561, 562.

Mierzejewski Antoni 386.

Mierzejewski Kalikst, deput. okr.
bialskiego 5, 55, 93, 96, 110, 144, 189,
245, 246, 286, 348, 364, 369, 375, 421,
432, 433, 472, 505. 539, 562.

Michaowski 336.

Michel 338.

Michniewski Franciszek 338.

Mierzkowski 336.

Mieszkowski, pukownik 335.

Mikoaj I 23, 32, 60, 61, 62, 77, 78, 97,

144, 146, 147, 164, 165, 178, 180—182.
183—188, 194-205, 207—209, 211—
213, 214, 215, 216-223, 225—2H2, 236,

237, 238, 239, 240-245. 258—259,
292, 299, 300, 379, 392-393, 395—
396, 398-399, 427, 428, 453, 454, 455—
456, 459, 460, 461-462, 463, 466, 467,

470, 476, 478-479. 480, 483, 485, 497,

498, 531, 533, 541, 544, 546, 549, 557.

Mi ko szew ski Jan 153.

Miodrowski Kazimierz 336.

Minhejmer Jan 338.

Mioduski Teodor 335.

Mochnacki Maurycy 6, 384.

Modliski Józef, pose pow. ra-

dziejowskiego 4, U, 15, 47, 55, 66,

71, 87, 95, 110, 143, 146, 157, 189,

245, 246, 248, 250, 286, 287, 298, 309,

321, 322, 323, 324, 328, 344, 348, 361,

364, 369, 375, 377, 389, 421, 432, 433,

437, 450, 458, 472, 504, 506, 539, 562.

Molski Józef 172.

Mól J. 336.

Montesuieu 280.

Morawski T. 151.

Morawski Teodor 13, 253.

Morawski Teofil, pose pow. kali-

skiego 2, 10, 15, 18 -20, 31, 35, 42-
43, 46, 47, 48, 51, 64, 65, 69, 70, 72,

73, 77, 85, 86, 88, 90, 93, 94, 99-100,
101, 102, 104, 105-106, 108, 109, 110,

129—130, 135. 136, 143, 155, 156, 164,

175, 176—177' 182, 244, 246, 261, 262,

263, 278—280, 281—282, 283, 284,

285, 287, 298, 304, 307, 309, 320, 323,

324, 326, 327, 330, 333, 340, 348, 355,

358, 359, 362, 363, 365, 368, 372, 373,

374, 384, 385, 422.
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M o r o z ew i c z (M o r o z o w i c z) K a-
likst, pose pow. lubelskiego 3, 10,

15, 42-43, 46, 66, 87, 91, 92, 94, 95,

99, 109, 125, 134. 143, 151, 154, 156,

189, 244, 246, 285, 287, 290, 296, 298,

309, 315, 320, 323, 326, 327, 337, 338,

341, 346-347, 348, 352, 354, 363, 369,
370—371, 372,374,389, 390, 393, 395-
396, 397, 407, 409, 421, 425, 432, 433,

436, 442, 458, 472, 476-478, 479, 481,

487, 488-489, 492, 494, 502, 504, 505,

507—509, 509-510, 511, 514, 515,

526, 538, 561.

orzkowski Augustyn, deput.
okr. rawskiego 4, 12, 15, 47, 66, 87,

95, 108, 110, 144, 157, 189, 245—246,
287, 298, 304, 318, 328, 364, 369, 373,

375, 390, 437.

orzkowski Ignacy, pose pow,
radomskiego 2, 10, 15, 46, 66, 87, 95,

109, 148. 156, 188, 244, 246, 285, 287,

298, 309, 320, 327, 363, 369, 374, 389,

436, 458, 472, 504, 505, 538, 561.

ostowski Tadeusz, hr., s. woj.
XXV, 199.

oszyski Franciszek 173.

otteni Batista 338.

ozalski Jan, deput. okr. kieleckie-

go 1, 12, 15, 46, 65, 86, 95, 109, 143,

156, 188, 244, 246, 287, 297, 309, 320,

327, 348, 363, 368, 374, 389, 421, 431,

432, 436, 458, 472, 504, 505, 538, 561.

roczkowicz Antoni 336.

roczkowski Feliks 336.

uszynowski Adam 173.

yliski 336.

M

M

M

M
M
M

M
M
M
M

Nak.waski Franciszek, s. kaszte-
lan XXV, 183, 244, 377, 384, 458,

538, 543, 557, 562.

Nakwaski Henryk 13, 245.

Nakwaski Henryk Mirosaw
336, 338.

Napoleon 21, 56, 57, 104, 126, 265,

314, 315, 449, 450, 461, 485, 517.

Naruszewicz 170.

Nawrocki B. 173.

Nemours, ks. de 491.

Nero 144.

Neugebann Johann 338.

Neuman Samuel 338.

Niemcewicz Julian Ursyn 52, 55,

170, 179, 196, 200, 202, 210, 223 224,

225, 235—236, 243, 244, 301, 382, 384.

Niemcewicz Karol Ursyn 13, 245.

Niemirowski Adam 173.

Niemojowski Bonawentura 232,

245, 384, 480—481, 482, 486, 503.

Niemojowski Wincenty 60, 70,

72, 73, 80—81, 83-84, 85, 88, 177—
179, 180, 231, 232, 274—275, 276—
277, 278, 294, 310, 382, 384.

Niepokój nicki Kajetan 174.

Niesioowski Ksawery hr., pose
pow. kazimierskiego 3, 9, 10, 15, 44,

45, 46, 66, 86, 87, 89, 94, 95, 108,

109, 141, 143, 156, 170, 172, 175, 189,

244, 246, 285, 287, 298, 309, 311, 320,

327, 332, 348, 355, 360, 363, 369, 374,

382, 384, 385, 389, 400, 403, 404,
407—408, 421, 431, 432, 433, 436, 472,
503, 504.

Niwiski Hipolit 173.

Nosarzewaki Micha 335.

Nowicki Napoleon 172.

Nowakowski J. 336.

Nowakowski vStanisaw, pose
pow. stopnickiego 1, 9, 14, 46, 245,

248, 288, 472.

Noworadzki P. 338.

Nowosilcow 224.

Nuberski Walenty 336.

Nudziski Mikoaj 172.

Nyko Apolinary, pporucznik 172.

Ob nisk i Franciszek, deput. okr.

siedleckiego 5, 12, 15, 47, 66 87, 96,

157, 189, 245, 246, 286, 287, 298, 309,

321, 348, 375, 390, 421, 432, 433, 437,

458, 472, 505, 506, 539, 562.

O Czarski Fr., pporucznik 336.

Okcki Jakób, pose pow. rawskie-
go 4, 11, 15, 47, 66, 87, 95, 110, 143,

157, 189, 245, 246, 286, 287, 298, 309,

321, 328, 348, 364, 369, 375, 437, 458,

472, 504, 506, 562.

Olicki Damian 173.

O li z ar hr. Narcyz 12, 245.

Olkuszewski Ignacy 173.

Olszewski Ignacy 336.

Olszewski Jan N. 336.

Opaliski Antoni 173.

Opitz Wlad. 173.

Orda Napoleon 172.

Ordyniec Apolinary 173.

Ordyniec Jan Kazimierz 173.

Orlewski Wadysaw 172.

Orpiszewski Ludwik 153.

Osiski 173.

Ostaszewski Eustachy 174.

Ostrowski Antoni, hr. s. kasztelan

XXVI, 241-242, 244, 338, 377, 382,

384, 458, 538, 562.

Ostrowski Onufry, porucznik
335—336.

Ostrowski Tomasz 74, 242.
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Ostrowski Wadysaw hr., pose
powiatu piotrkowskiego, Marszaek
Izby Poselskiej 2, 74, 182, 198, 201,

238, 338, 376-377, 381—382, SS
Ostrowski W. 336.

Ostrowski Wojciech 244.

Ostrzykowski Ben. 338.

Ks. Otton bawarski 301.

Ozi liski Tomasz 336.

Pac Ludwik, jenera s. kasztelan
XXVI, 64, 105, 106, 170, 196, 200,

202, 244, 382, 383, 384, 403, 404, 438,

Paliski, major 338.

Panasiewicz Andrzej 336.

Paprocki Ludwik 172.

Parka Alojzy 172.

Pasie rbs ki Józef 174.

Pasini Jan Bapt. 338.

Paszkiewicz Karol Czesaw,
porucznik 174.

Paszkowski Józefat 174.

Paszkowski Romuald 172.

Petruszka Mikoaj, kapitan 172.

Piechowski 336.

Pietkiewicz Ludwik 13, 173.

Pietkiewicz Waleryan 13.

Piotrowski Jakób, deput. cyrk.

3-go m. Warszawy 4, 12, Ib, 66, 87,

95, 110, 143, 157, 189, 245, 246. 286,

287, 298, 309, 321, 328, 348, 364, 369,

390, 432, 433, 437, 458, 504, 506, 539,

562.

Piotrowski Micha, deput. cyrk.

6-go m. Warszawy 4, 8, 11, 15, 47,

51, 66, 87. 95, 110, 143, 157, 174, 189,

245, 246, 286, 287, 298, 309, H21, 328,

348. 364, 369, 375, 390, 421, 432, 433,

437, 458, 472, 504, 506, 539, 562.

Plater hr. Cezary 13, 245.

Plater Ludwik, s. kasztelan XXVI,
64, 244, 384.

Plater hr. W. 13, 245.

Piaskowski Maksymilian, pod-
porucznik H36.

Plejewski K. 336,
Plichta Andrzej 66, 194, 435, 504.

Plichta Antoni, pose pow. brze-
ziskiego 4, 11, 15, 47, 66, 86, 87,

95. 110, 141, 143, 157, 189, 245. 246,

286, 287, 298, 309, 320, 321, 328, 348,

364, 369, 375, 389, 421, 431, 432, 433,

437, 458, 472, 504, 506, 539, 56J, 562.

Plichta Kazimierz 338.

Puaski J. R. 82.

Poczobutt, rektor uniw. wileskiego
170.

Poletyo Alojzy hr., pose pow.

chemskiego 3, 10, 15, 46, 66, 87, 109,

143, 156, 189, 244, 246, 285, 287, 298,

309, 320, 327, 348, 363, 369, 374, 389,

421, 432, 433, 436, 505, 538, 561.

Poletyo hr. Jan, s. kasztelan XXVI,
244, 382, 458, 538, 562.

Pooski Karol 172.

Pomarnacki Kalikst 173.

Poniatowski ks. Józef 39, 517.

Poniski Bolesaw 173.

Posturzyski Jan, deput. okr.
radomskiego 2, 10, 15, 4, 46, 65,

86, 95, 109, 124, 135, 136, 139, 140,

143, 156, 157, 188, 244, 246, 285, 287,
289, 290, 295-296, 298, 301, 303, 304,

309, 320, 327, 331, 334, 343, 347, 348,

351, 352, 354-355, 363, 368, 374, 389,
419—420, 421, 431, 432, 436, 458, 462,
472, 482—485, 489-490, 492, 500,

502, 504, 505, 513-514, 527, 528, 538,
561.

Potocki Aleks, hr., s. kaszt. XXVI.
Potocki Herman Pilawita 13,

245.

Potocki Micha hr., s. kasztelan
XXVI, 63, 82, 108, 244, 538, 561, 562.

Potocki Stanisaw hr., s. woj

.

XXV.
Pramowski Adam, biskup pocki

senator XXV, 49, 63, 244, 382, 538.

Preus s 336.

Prokopowicz Filip N. 338.

Przeciszewski Antoni 13, 245.

Przewodowski Jdrzej 153.

Pstrokoski Rafa, pose pow.
Szadkowskiego 2, 10, 15, 46, 66, 85,

87, 95, 109, 143, 188, 244, 246, 285,

287, 298, 309, 320, 327, 348, 363, 368,

374, H89, 421, 431, 433, 436.

Puszt ynika Jan, deput. miasta Ra-
domia 2, 10, 15, 46, 65, 86, 95, 109,

143, 156, 188, 244, 246, 285, 287, 298,

309, 320, 327, 348, 363, 368, 374, 389,

421, 431, 432, 436, 458, 472, 504, 505,

538, 561.

Puchalski Krzysztof 172.

Puchalski Narcyz 173.

Raczyski Eustachy 172.

Raczyski Leopold 174.

Radoski Marcin, pose powiatu
pyzdrskiego 2, 10, 15, 46, 65, 87, 88,

94, 95, 109, 143, 156. 188, 244, 246,

285, 287, 298, 30H, 309, 319, 320, 324,

326, 327, 336, 348, 359, 363, 368, 374,

378, 389, 421, 431, 433, 436, 458, 472,

504, 505, 538, 561.

Radziszewski Antoni 173.
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Radziwi ks. Micha, s. wojewoda,
Wódz Naczelny XXV, 7, 64, 105, 106,

108, 109, 146, J47, 149, 150, 157, 164,

165—166, 167, 169, 170, 179, 196, 200,

244-245, 280, 302, 390, 519, 542.

Rafaowski Wincenty 174.

Rautenstrauch, jenera 197, 210.

Reichstadt ks. 491.

Rembieliski Wiktor, s. kaszte-
lan XXVI, 48, 73, 108, 244, 382, 383,

503, 538.

Rembowski Antoni, deput. cyrk.

2-go m. Kalisza 2, 10, 15, 66, 73, 87,

94, 95, 109, 111, 118—119, 130, 143,

156, 189, 190, 244, 246, 248, 249, 253,

276, 285, 298, 327, 329—330, 346, 363,

369, 374, 389, 390, 458, 472, 473—474,
496, 504, 505, 510, 524-525, 527, 528,

538, 561.

Remiszewski Cyryl 173.

Reytan 170.

R o j e w s k i, podpukownik 338.

Rokossowski 338.

Rociszewski, kapitan 335.

Rosen baron, jenera 208, 209, 213—
214.

Rostworowski Ja nNep., pose pow.
czerskiego 4, 11, 15, 46, 66, 87, 94,

95, 102, 110, 132, 134, 139, 143, 156,

189, 245, 246, 250, 282, 286, 287, 298,

309, 311, 321, 328, 348, 364, 369, 373,

375, 389, 406, 421, 432, 433, 486, 443,

458, 472, 504, 506, 519, 539, 562.

Roszkiewicz Jan 172.

Rottermund Walery 173.

Rousseau Jean Jacues 120.

Roen w erth Józef, pose pow. tar-

nogrodzkiego 3, 11, 15, 46, 66, 87,

95, 109, 143, 156, 189, 244, 285, 287,

298, 309, 320, 327, 348, 374, 389, 421,

432, 433, 436, 458, 472, 504, 505, 538,

561.

Rozieyski 338.

Roni ecki jenera 231, 236.

Rudnicki Adam 174.

Rudnicki Jan 338.

Rulikowski Wincenty, s. kaszte-

lan XXVI, 51, 155; 244, 384, 458, 538,

562.

Rutkowski Antoni 173.

Rybicki 336.

Rybiski Maciej, pukownik 172.

Rzewuski, major 335,

Rzewuski Leon 174.

Sabbatyn Ksawery 13, 245.

Sadkowski 336.

Sakiewicz Hipolit 173.

Sandoz Fred. 338.

Sattler Karol 338.

Sawaszkiewicz Lew 173, 404.

Sawicki Franciszek 172.

Sawran Walenty 173.

Schaefer J. G. 338.

Schuch 338.

Schuller Jan 338.

Schultz Jan 338.

Sebastian i, jenera franc. 373.

S e p aw a 336.

Seydel F., puk. 338.

Sienkiewicz Karol 174.

Sierakowski Kajetan hr., s. kaszte-
lan XXV, 51, 244, 382, 458, 538, 562.

Sier aws ki, jenera brygady 172, 196,

197, 210.

Sierociski Teodozy 174.

Sihreur Antoni 336.

Skarbek, profesor 192.

Skonieczny M. 336.

Skórko w ski, bisk. krakowski 352.

Skotnicki Micha 3H6.

Skrzynecki 105, 106.

Slaski Teodor, pose pow. kielec-

kiego 1, 9, 14, 41, 46, 65, 86, 94, 95,

109, 110, 143, Ibu. 188, 244, 245, 248,

251, 285, 287, 297, 809, 320, 326, 327,

348, 360—361, 363, 368, 374, 384, 389,

390, 412-414, 421, 431, 432, 436, 458,

472, 504, 505, 513, 538, 561.

Slewiski, ppukownik 338.

liwow ski Ludwik 153.

Sawiski 336.

Sawiski A. 336.

Sowacki Juliusz 173.

Subicki Augustyn, pose pow.
brzeskiego 4, 8, U, 15, 24-29, 44,

47, 66, 87, 92, 95, 110, 143, 189, 245,

286, 287, 298, 309, 321, 328, 348, 364,

369, 375, 384, 389. 421, 432, 433, 437,

458, 472, 504, 506, 539, 562.

Subicki Eugeni 13, 245.

Smoleski Jan 336.

Smoliski 336.

Smoliski Bernard 336.

Smoliski Hipolit, pporucznik
336.

Sobolewski Walenty, s. woje-
woda XXV, 195, 200. 207, 210-211,
382.

Sokoowski Adam 172,

Sotyk (?) 9.

Sotyk Franciszek, pose pow.
radomskiego 2. 10, 15, 20—22, 44, 46,

48, 64, 65, 71, 84-85, 86, 91-92, 94,

95, 101, 109, 111—113,128, 137,138,

139, 143, 156, 188, 210, 224—225, 244,
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246, 265—266, 287, 297. 309, 310, 315,

316, 320, 323, 324, 327, 332, 346, 348,

352, 360, 363, 368, 374, 384, 389, 390,

395, 397,415,421,431, 432, 436, 451,

452, 458, 463—464, 472, 475, 496, 500,

504.

Sotyk Roman, pose pow. koniec-

kiego 2, 10, 15, 30—31, 46, 50, 65,

84, 86, 92, 94, 9o, 96—97, 98, 99, 102,

104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 119,

120, 123, 124, 127, 128, 132, 138, 135,

140, 143, 150, 152, 154, 156, 175, 176,

182, 183, 225, 241, 243, 244, 246, 247,

249, 250, 252, 260, 265, 273, 283, 285,

287, 292, 294—295, 297, 300, 301, 303,

304, 305, 307, 308, 309, 316—317. 318,

320, 336 337, 342, 343, 345, 346, 347,

353, 356, 357, 363, 368, 371-372, 374,

378, 379, 380, 384, 389, 390, 395, 397—
398, 399, 400. 406, 408, 415, 418, 421,

422, 427, 431, 432, 436, 439-440,
449-450, 452, 459-462, 472, 475—
476, 478-479, 480, 487—488, 489, 490,

504, 505, 518-519, 520.

Sotyk Stanisaw, s. kasztelan
XXVI, 244, 311, 380, 381.

Sotyk Wadysaw, deput. okr.

miechowskiego 1, 9, 15, 46, 65, 86,

95, 109, 156, 188, 244, 246, 285, 287,

297, 309, 320, 327, 348, 363, 368, 374,

389, 421, 431, 432, 436, 451, 452, 458,

472, 504, 505.

Sosiski Antoni, pporucznik 336.

Stadzie niecki Szczsny 172.

Stanisaw August 311, 463.

Starzeski Józef hr., pose pow.
tykociskiego 5, 12, 15, 47, 67, 87,

96, 110, 144, 157, 162, 183, 189, 245,

246, 286, 288, 290, 299, 310, 321, 328,

348, 364, 369, 375, 390, 421, 432, 433,

437, 458, 472, 505.

Starzeski hr. Maciej 9.

Starzyski Ignacy, pose pow.
zgierskiego 4, 11, 15, 47, 66, 70, 72,

87, 95, 110, 143, 157, 160, 172, 189,

245, 246, 286, 287, 292, 297, 298, 309,

313, 314—315, 321, 328, 348, 364, 369,

375, 378, 380, 389, 421, 432, 433, 437,

452, 458, 472, 504, 506.

Stefan Batory 169.

Stenizewicz 336.

Stefaski Teodor 172.

Stempkowski Ignacy 336.

Stempkowski Józef 173.

Steppahr Leopold 338.

Stojowski Jan, pose pow. lelow-
skiego 1, 9, 14, 46, 248, 288.

Stolpe Ludwik, pporucznik 338.

Strawiski Edward 172.

Strzeszew ski J. 336.

Strzyewski Micha 338.

Suchatowski Leonard 338.

Suchecki Z. 245.

Suchodolski Adam, kapitan 174.

Suchodolski Antoni, pose pow.
soleckiego 2, 10, 15, 46, 65, 73, 86,

95, 109, 143, 156, 188, 244, 285, 287,
297, 309, 320, 327, 348, 363, 368, 389,

436, 458, 472, 504, 538, 561.

Suchodolski Jan, kapitan 174.

Suchodolski Rajnold 174.

Sufczyski Micha 173.

Sumiski Damazy, major 335.

Suwarow 280, 406.

Swierczewski Modest 336.

Swidziski Konstanty, pose
pow. opoczyskiego 2, 9, 10, 15, 33,

34, 43, 46, 51, 63, 65, 72, 83, 84, 85,

86, 89, 94, 95, 98—99, 109, 111, 133,

134, 135, 137, 139, 140, 143, 150-151,
152, lo4-155, 156, 244, 249, 256—
258, 260, 261-262, 263-264, 265,

266, 275—276, 283, 284, 285, 287, 291,

293, 295, 297, 301, 302, 306, 307, 308,

309, 313—314, 316, 317, 319, 320,

323, 324, 325, 326—327, 331, 332—
333, 334-335, 339, 340, 341, 345, 346,

348, 349, 352, 355, 356, 358, 359, 360,

361, 362, 384, 389, 390, 393, 394, 396,

399, 407, 408, 409, 417, 420, 421, 422,

425, 431, 432, 436, 441-442, 450-
451, 453, 454-457, 458, 465-466, 467,

470, 475, 476, 480, 481-482, 494-
495, 496, 500—501, 503, 504, 505,

510-511, 512, 518, 519-520, 520-
522, 523, 524, 527—528, 532, 538,553—
554, 557-558, 560, 561.

S widz ki, pporucznik 148.

winiarski Szczepan, pose pow.
stanisawowskiego 4, 12, 66, 87, 91^

95, 110, 114, 132, 140, 143, 156, 159,

183, 189, 245, 246, 286-287, 291—
292, 298, 304, 307, 309, 310, 311, 312,

321, 328, 341, 348. 353, 364, 369, 375,

389, 409, 419, 421, 432, 433.

Swirski Józef, pose pow. hrubie-
szowskiego 3, 12, 15, 42, 46, 47, 48,

64, 66, 72, 73, 84, 85, 87, 94, 95, 101,

108, 109, 110, 113, 120, 123-124,
128—129, 133—134, 137, 143, 156,

167, 176, 189, 244, 246—247, 287, 298,

309, 317, 320, 327, 330-331, 340, 361,

363, 369, 371, 374, 384, 389, 390, 397,

401, 405-406, 421, 422, 432, 433, 436,



— 575 ~

438-439, 443—449, 458, 472, 474,
485-486, 497—498, 499, 504, 505,
516—517, 533, 538, 551, 561.

Sylla (Sulla) 21, 39, 281.

Szaniawski Alojzy 172.

Szaniawski Kalasanty 236.

Szaniawski Micha 153.

Szaniecki Jan Olrych, deput. okr.

stopnickiego 1, 10, 15, .S7—38, 46,

65, 86, 94, 95, 109, 120—121, 122,

129, 143, 156, 188, 210,244,246,285.
291, 297, 308, 348, 363, 368, 370, 374,

389, 390, 421, 431, 432, 486, 440, 452,

458, 471, 472, 493, 494, 499-500, 501,

504, 505, 512, 519, 520, 538, 554-556,
561.

Szawowski Edward, pporucznik
336.

Szawowski Mikoaj, major 174.

Szczaniecki, porucznik 336.

Szczurowski Adolf 174.

Szczypiorski 336.

Szeffer Karol 3H8.

Szelechowski Jan Mikoaj, po-
rucznik 173.

Szembek jenera 33, 80, 81, 105, 106,

109.

Szostakowski Hipolit 336.

Sztyrmer, porucznik 148.

Szubert 338.

Szwol Karol, pporucznik 336.

Szymanowski Aleksander, po-
se pow. warszawskiego 4, 11, 15,

46, 66, 87, 95, 110, 143, 156. 189, 245,

246, 286, 287, 298, 309, 321, 328, 348,

375, H89, 421, 432, 433, 436, 458, 472,

504, 506, 5H9, 562.

Szymanowski Antoni 338.

Szymaski Jan 336.

Szymczykiewicz Jan, pose pow.
Pileckiego 1, 9, 14, 38, 46, 109, 124,

138, 143, 156, 188. 243, 244, 245, 287,

297, 309, 316, 320, 327, 348, 363, 368,

374, 378, 389, 392, 397, 398, 401, 419,

431, 432, 458, 472, 490, 492, 503, 504,

505, 523, 538, 561.

Szymoski Sebastyan, deput. m.
Piotrkowa 2, 10, 15, 46, 66, 87, 95,

109, 148, 156, 189, 244, 287, 298, 309,

320, 327, 348, 363, 369, 374, 431, 433,

436, 472, 504, 505, 538, 561.

Szyrma 54.

Taski, b. porucznik 172.

Tarnowski Jan hr., s. kasztelan
XXVI.

Tchorzewski Daniel 13, 245.

T^elczyski Konstanty 173.

Teplicki Jan 173.

Tomaszewski Józef Bocza 13,

245.

Torio Lorenz 338.

TrzciskiFran Ciszek, pose pow.
orowskiego 4, 11, 15, 31-32, 47, 66,

87,88, 89,92,95, 110, 143, 144-146.
150, 154, 157, 183, 245, 246, 247, 249,

250, 286, 287, 291, 298, 309, 321, 328,

348, 360, 364, 369, 375, 377, 378, 389,

421, 432, 433, 458, 506, 5H9, 562.

Trzciski Józef 336.

Trzciski T., pporucznik 336.

Turowski 335.

Turski Jan, pose pow. pockiego
3, 11, 15, 23, 46, 66, 87, 94, 95, 110,

122, 143, 153, 156, 189, 245, 246, 266,

286, 287, 298, 309, 315, 320, 327, 348,

352, 354, 360, 364, 369, 374, 389, 390,

415, 421, 432. 433, 436,458,472,504,
505, 519, 539, 561.

Tylman Alojzy 172.

Tymowski Kantorbery, pose
pow. czstochowskiego 2, 10, 15, 46,

66, 84, 87, 89, 94, 95, 99, 101, 109,

111, 122-123, 143, 156, 159, 169, 183,

188, 244, 246, 249-250, 252, 263, 264,

285, 287, 290, 298, 309, 320, 327, 330,

338, 339, 348, 363, 369, 374, 389, 390,

393, 399, 421, 426, 427, 428, 429, 436,

439, 458, 468, 472, 474, 487, 490, 495,

496, 501—502, 504, 505, 538, 561.

Tys 192.

Tyszkiewicz Tad., s. kaszt. XXVI.
Tyszkiewicz Wincenty 13, 245.

Ujazdowski Tomasz 172.

Ulrych F. K., pporucznik 336.

Urbaski Teodor 338,

Uzdowski Kasper 338.

Walczyski 336.

Walchnowski A n d r z ej, pose
pow. szydowskiego 1, 6—7, 8, 9,

14, 45, 46, 47, 49, 245, 247, 248, 436,

470-471, 472, 502, 504.

Walewski (?) 73.

Walewski Aleks. s. kaszt. XXVI, 253.

Walewski Ferdynand, pose
pow. miechowskiego 1, 9, 14, 46, 65,

86, 95, 109, 143, 156, 188, 244, 245,

285, 287, 297, 309, 320, 327, 348. 363,

368, 374, 389, 421, 431, 432.

Walewski Micha, pose pow. skal-

mirskiego I, 9, 14, 46, 65, 86, 90, 95,

109, 143, 156, 188, 244, 245, 253, 285,

297, 309, 320, 327, 348, 363, 368, 374,

389, 436.
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Washington 29, 38.

Waniewski Mikoaj 336.

Waszkiewicz J. 172.

Waszkiewicz Wincenty, deput.

okr. kujawskiego 4, 12, 15, 47, 66,

87, 95, 110, 144, 157, 189, 245, 246,

286, 287, 298, 309, 321, 328, 348, 364,

369, 375, 390, 421, 432, 433, 437.

Wsowicz Stefan 336.

Weiss Teofil 338.

Wereszczyski A. 404.

WereszczyskiAleksander 173.

Wereszczyski Andrzej 172.

Wereszczyski Jan 173.

Wereszczyski Józefa t 173.

Westaworski 336.

Weyssenhoff, jenera 80, 105, 106,108.

Wgleski (Wgliski) Woj-
ciech, deput. okr. hrubieszowskiego
3, 12, 15, 66, 87, 94, 95, 110, 111,

129, 143, 156, 189, 245, 246, 250, 286,

287, 298, 309, 320, 327, 348, 363, 369,

374, 389, 390, 421, 432, 433, 436, 458,

472, 504, 505, 539, 561.

Wgr ze c ki, b. prezydent m. War-
szawy 196.

Wgrzecki Stanisaw 244.Wyk Franciszek 244.Wyk Ignacy, pose pow. osi-
ckiego 5, 9, 12, 15, 32-33, 47, 48,

64, 66, 86, 87, 90—91, 94, 96, 104,

107, 111, 157, 176, 189, 190—191, 245,

246, 250, 286, 287, 288, 291, 298, 300,

301-302, 307, 309, 318, 319, 321, 322,

328, 330, 332, 333, 334, 338, 344, 348,

353—354, 357, 364, 369, 375, 38 i, 390,

395, 400, 4('8, 414-415, 421, 428, 429,

430, 432, 433, 437, 440—441. 458,

493—494, 496, 499, 501, 504, 506, 509,

510, 514, 516, 517—518, 519, 524,

529-530, 539, 562.

Wichliski Piotr, s, kasztelan
XXVI, 244, 382, 458, 538, 562.

Widawski Andrzej 172.

Wielogfowski Kasper, s. kaszte-
lan XXVI.

WieloposkiAleksanderl3, 245.

W i e n Józef 153.

Wierzboowicz, pporucznik 148.

Wierzbiski Seweryn 173.

Wiesioowski Jan Nepom., ka-
pitan 336.

Wieszczycki Rudolf, pose pow.
gostyskiego, 4, 11, 15, 47, 66, 71,

84, 87, 95, 110, 127—128, 143, 157,

189, 209—210, 223, 245, 246, 286, 287,

298, 309, 321, 328, 348, 349, 364, 369,

375, 389, 437, 458, 472, 506, 539.

Ks. Wilhelm Oraski 301, 302.

Wiszniewski Albin 174.

Wiszniewski (W iniewski) Jó-
zef, deput. okr. kalwaryjskiego 5,

12, 15, 29—30, 41, 47, 48, 64, 67, 88,

94, 96, 101, 105, 110, 111, 134, 144,

162, 189, 245, 250, 271-273, 274, 288,

299, 310, 315, 318, 321, 323, 324, 328,

344, 349, 351, 353, 356, 364, 369, 375,

384, 390, 397, 409, 429, 432, 433, 437,

458, 472, 505, 506, 513, 522-523, 539,
562.

Wiszniewski Szymon, s. kaszte-
lan XXVI, 244.

Witkowski (?) 167.

Witkowski Abdon 173.

Witkowski Klemens, deput. okr.

mawskiego 4, 12, 15, 46, 66, 68, 87,

95, 110, 143, 156, 189, 191, 245, 251,

287, 298, 307, 309, 320, 325-326, 327,
3H8, 364, 369, 374, 389, 421, 427, 428,

432, 433, 476, 506, 511—512, 520, 539,
561.

Witkowski Konstanty, pose pow.
mawskiego 3, 11, 15, 46, 47, 66, 87,

95, 110, 122, 143, 156, 159, 189, 245,

246, 286, 287, 298, 299, 302, 309, 320,

327, 348, 354, 364, 369, 374, 389.

Witkowski Lucyan 174.

Wnorowski Wiktor 172.

Wodzicki Stanisaw hr., s. wo-
jewoda XXV, 244.

Wodziski Maciej, s. kasztelan
XXVI, 64, 73-74, 244, 382, 384, 385,

458. 538, 539—540, 562.

Wojakowski Micha 173.

Wojtkowski Ezechiasz 173.

Wolski Franciszek 336.

Woowski Franciszelv, deput. okr.

warszawskiego 4, 9. 11, 15, 22—23,

47, 66, 85, 87, 90, 94, 95, 110, 111,

114, 115-118, 125—126, 128, 135,

136, 137, 139, 140, 141, 143—144, 157,

164—166, 189, 190, 242—243, 245,

246, 258—260, 261, 262, 263, 266, 277—
278, 286—287, 292, 293-294, 295,

296, 297, 298, 299, 300, 301, 302-303,
305-306, 309, 316, 317, 321. 324, 325,

326, 328, 332, 334, 339, 340, 343—344,
348, 357, 359, 360, 364, 365, 368, 369,

371, 375, 379—380, 385, 390-391,
395, 396, 399, 421, 432, 433, 436, 437,

458, ^63, 465, 468, 469, 470, 472, 474,

479-480, 486-487, 490, 492, 493,

495, 496, 501, 502, 503,504,506,510,
514, 515, 523-524. 525—526, 527,

529, 539, 543-549, 551, 553, 557, 558,

559, 562.
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Worcell hr. Stanisaw 13, 245.

Woyczyski, jenera 33, 81, 105, 435.

Woyde Leopold 338.

Wonicki Micha, s. kasztelan
XXVI, 244, 458.

Wydga Antoni 173.

Wyleyski, pukownik 51.

Wysocki Ignacy 174.

Wysocki Józef, pporucznik 174.

Wysocki Piotr (podchory) 329.

Wysocki Wincenty 173.

Wyszyski Tomasz baron, pose
pow. zamojskiego 3, 11, 15, 46, 66,

b7. 95, 109, 143, 156, 189, 244, 246,

285, 287, 298, 309, 320, 327, 339, 348,

3o3, 369, 374, 443.

W y e w s k i Krystyn 174.

Xe rxes 77.

Zabieo Aleksander Wady-
saw 173.

Zabocki, awnik m. Warszawy 349.

Zabocki Ignacy 336.

Zabocki Julian 172.

Zagórski Benedykt 172.

Zakrzewski J. 336.

Zakuszewski Karol 174.

Zalewski Franciszek, pose pow.
ukowskiego 5, 12, 15, 47, 66, 87, 96,

no, 144, 157, 189, 245,246,286,287,
298, 309, 321, 328, 364; 369, 375, 539,

562.

Zaleski .1. Bohd. J3. 2i5.

Zaleski Józef Bohd. 172.

Zaleski J. 3b8.

Zaoziecki Franciszek 172.

Zambrzycki Ludwik 13,245.
Zamiski Jan 173.

Zamojski hr. Stanisaw, s. woje-
woda XXV, 40, 41, 42, 236.

Zamojski h r. Wadysaw, adju-
tant 197, 198, 199.

Zawadzki Antoni, deput. okr. so-

chaczewskiego 4, 12, 15, 47, 66, 87,

95, 110, 144. 157, 189, 245, 246, 287,

298, 309, 321, 328, 348, 364, 369. 375,

390, 421, 432, 433, 472, 504, 539, 562.

Zawadzki Wadysaw, pose pow.
bialskiego 5, 12, 66, 87, 96, 144, 157,

189, 245, 246, 286, 287, 298, 309, 321,
3-i8, 348, 364, 369, 375, 432, 433, 437,

472, 539, 562.

Zawistowski JózefDyonizy 173.

Zawiszewski Maryan 173.

Zbikowski Szymon, pporucznik
836.

Zboiski Marcin, pporucznik 148.

Zembrzycki Jakób 336.

Zdanowski Ferdynand 81, 82.

Zdzitowiecki b. pukownik 338.

Ziembicki Grzegorz 172.

Ziemicki Hieronim, kadet 251.

Ziemiecki Józef, deput. z okr. wie-
luskiego H, 10, 15. 46, 66. 87. 95,

109, 189, 210, 244, 246, 285, 287, 298,

309, 320, 327, 348, 363, 369, 374, H89,

391, 4-21, 431, 433, 456, 442, 472, 505,
538, 561.

Zienkowicz Józef 13, 245.

Z i en ko w i cz Leon, porucznik 173.
Ziernicki Wincenty 172.

Zotnicki Stefan, deput. okr. sie-

radzkiego 2, 10, 15, 46, 66, 87, 95,

109, 143, 245 (?) 248, 288.

Znamirowski H. 172.

Zwierkowski Walenty, doput.
cyrk. 7-go m. Warszawy 4. 9, 11, 15,

36—37, 47. 50—51, 63, 66, 69, 87. 90,

94. 95. 104, 110, 132, 133, 137, 138,

140, 143, 144, 150, 157, 177, 182, 189,

243, 245, 246, 247, 249, 253, 261, 265.

282-283, 286, 287, 290, 295, 298,
304-305, 309, 316, 318, 320, 321, 324,

328, 336, 338, 339, 347, ^48, 349, 355,

358, ;'64, 369, 375, 384, 390, 408, 415,

417, 421, 422, 432, 433, 437, 442-
443, 451, 452, 458, 462—463, 466—467,
472, 474, 475, 476, 489, 490, 494, 498,

504, 505, 506—507, 516, 518, 519, 522,

523, 539, 549-551, 562.

aboklicki Jan Kolumna 382.

arczyski Amancyusz 13, 245.

elazowski 388.

eleski Ignacy, deput. okr. san-
domierskiego 2, 10, 15, 45, 46, 65,

86, 94, 95, 109, 141, 143, 156, 18^^.

244, 246, 285, 287, 298, 309, 320, 327,

, 348, 363, 368, 374, 389, 421, 431, 432.

Zeliszewski 174.m ij e wski M. 336.

uhowski (ukowski) Jan, red.

»Nowej Polski « 330.

wann Walenty, deput. okr. go-
styskiego 4, 12, 15, 47, 66, 87, 95,

110, 144, 157, 189. 245, 246, 286, 287,

298, 309, 321, 328, 348, 364, 369, 375,

390, 421, 432, 437.

Dyaryusz. 37



Indeks rzeczowy.

Ad ministracya 410, 412, 413, 417,

429, 4H1.

Adres do Sejmu od wojska 148;

od Polaków w Paryu 150— 151; od
Gwardyi honorowej 152 — 153; od
obyw. pockiego 158; od Litwinów
170-174, 177, 391—401 (odpowied);
od Towarzystwa patryotycznego 252
(odrzucony), 334; od Gwardyi Naro-
dowej 290, 337—338; od W-wa po-
ckiego 335—337; od oficerów starego
wojska 445—450.

Adresa. sposób ich przyjmowania
334-335.

Akt dodatkowy do protokou
18/XII 1830 r. 88, 89, 93.

Akta publiczne 254.

Amnestya 205.

Anglia 30, 116, 125, 137, 154.

Antwerpia 36.

Arbitrowie 14, 64, 83, 88, 100, 102,

183.

Artyku dodatkowy 1825 r. 60,

178, 231.

Austrya HO, 132, 154, 230.

Bank polski 62, 84, 191-194, 411,

423, 426, 429.

Belgia 30, 36, 122.

Bezkrólewie 453, 496, 527, 558.

Biskupi ich nominacya 266.

Brukseli a 34. 36.

Budet 58, 176, 254, 258, 294, 311,

312, 313. passim 340-347, 378, pas-
sim 409-430, 438-441, 451—452,
474—475.

Bunt Dekabrystów 60, 219.

Czytanie z pisma 308, 310-311.

Dekabryci 60, 219.

Delegacya litewsko-wolyska
przy Sejmie, Rzdzie i Nacz.
Wodzu 40i, 409.

Deputacya Izby do Chopickiego
36, 38, 39, 40, 43, 44, 47—48, dla

przyjcia Chopickiego 51, do Senatu
47, 51, 105, 144-. 150, 151. 154, 157,

163, 164, 169, 175—177, 370.

Deputacya do Petersburga 147

—

148, 204-205, 213-223, 236-237,
239, 240, 242, 256.

Deputacyado Rady Adm. o zmia-
n jej skadu 210.

Deputacya do Wierzbna 238.

Deputacya od Litwinów do Sej-
mu 39L

Deputacya Senatu dla przyjcia
Chopickiego 51; do Izby Pos. 7, 48,

49, 65, 68, 73. 89, 155 -- 156, 175-
176. 377, 458.

Depu tacya (Komisy a) Sej mowa
17, 23, 24, 30, 32, 36, 40, 41, 43, 44—
45, 48 (wybór), 49, 51, 52-53 (skad
i atrybucye), 63—64, 66, 75, 78—79
(posuchanie u Dyktatora), 77—80
(sprawozdanie o zoeniu Dyktatu-
ry), 96, 98. 99—100, 105-106. 1<)7,

121, 146, 255-256 (skad i atrybu-
cye), 258, 263, 264, 265, 266, 270, 271,

273, 274—275, 277—278, 283, 304,

311—313, 325. 340-345 (usunicie
z projektu o Rzdzie Narodowym),
357, 377, passim 437—442, 451.

Detronizacya Mikoaja 196—97,
98, 112, 147, 152, 165, 241—245 (u-

chwaa]. 247—248, 253, 256, 258-2r,9,

260, 262, 274, 276, 293, 299-303, 337,

378-381, 453-454, 460. 463, 465,

467, 468, passim 476-495, 532, 534,

585, 537, 541, 542, passim 543—547.
Dug pruski passim 410—430.
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Dug publiczny 410, 413, 417.

Dobra narodowe 61, 62.

Dobra Terespol 426, 428, 429.

Dodatkowy artyku 1825 r. 60,

178, 231.

Dowódcy wojskowi 145, 349—350,
351, 352, 358, 359.

Duchowiestwo passim 349—360,
457, 498, 542.

Dwuizbowo passim 116—131, 133,

138, 256.

Dyktatura Chopic kiego: Pier-
wsza uzurpowana, objcie 27, zo-
enie jej 14, 22, 33. Druga, przez
Sejm nadana, projekt Marszaka
16—18, dyskusya nad nim 16—55,
formalne skrpowanie dyskusyi 20

—

24, projekt Morawskiego 19—20, na-
zwa 23, 27, 29, wyzyskanie przez
Chopickiego wyjtkowej sytuacyi
24, 27, 33-34, 35, 39, 41, wotowanie
46—47, przyjcie jej przez Chopi-
ckiego 49, hopicki w Izbach po-
czonych 49, 51, 52, uroczyste od-
danie jej Chopickiemu 52—54, ma-
nifestacye 54—55, dyktatura i ma-
nifest 23, 24, 50, 51, zoenie 66, 70,

75, 77-80, 98, 112, 121, 146, 147,

149, 158, 178, 179, 315, 335, 410, nie-

ch do dyktatury 70. 109, 122, 144,

146, 161, 162, 178, 182, 272, 279, 281—
282, 315, 341, 344, 429. Obacz ró-

wnie: 14, 19, 41, 64, 70, 80, 82,

144-146, 152, 154, 160, 162, 202—204,
205—207, 213—214, 225, 237, 239, 263,
314—315, 446, 522.

Dyktatura W. Ks. Konstantego
207—208.

Dyplomacya 66, 110, 154, 230,239,
240, 259, 293-294, 551.

Etat Izby 8.

Europa 27-30, 32, 34, 37, 50, 56—58,
61-63, 67, 68, 75, 76, 96, 97, 98, 111,

126, 149, 154, 177, 222, 241, 243, 276,
282, 316, 341, 347, 373. 378, 388, 402,

405, 455, 459, 460, 463, 476, 478, 484,
passim 487—492, 508, 510, 533, 537,
551, 555,

Francy a 30, 116, 125, 154, 230, 296,
373, 396, 400, 479.

Galery a 42, 83, 100.

Galicy a 397.

Gminy 559,

Gwardya Honorowa 51—52,54—
55, 152—154.

Gwardya Narodowa 32, 337—338,
452, 506—507.

Gwardye ruch o me 30, 39, 145, 151,

158, 339, 446.

Herb narodowy 253.

Hiszpania 30—31, 126.

Holandy a 36.

Inicyatywa prawodawcza 473

;

ob. Projekt o pocztkowaniu etc.

Instrukcya dla deput. do Peters-
burga 204—205.

Interwencya Prus 132, 272; Au-
stryi 132.

Inwazya do Litwy 239, 402, 404,457.

Jawno czynnoci rzdowych 193—
194. obrad sejmowych 66, 83, 130,

183, 370.

Juristitium 391, 474.

Kodeks Napoleona 548.

Kokarda narodowa 338, 339—340,
516-520.

Komisarze 92. 94, 96, 110, 139-140,
190, 191, 284, 288, 308, 310; ob. ró-
wnie Komisye sejmowe.

Komisarze obwodowi 52 1.

Komisya (Deputacya)Sejmowa
ob. Deputacya (Komisya) Sej-
mowa.

Komisya do zredagowania manife-
stu Izb 50, 5], 63, 98. 99.

Komisya rozpoznawcza 70,
80-82.

Komisya rzdowa wyzna i o-
wiaty 177,^179, 361, 362, 390.

Komisya rzd. sprawie dl. 84,

177, 179, 275, 361, 362.

Komisya rzd. spraw wewn.
177, 180, 266—267, 361, 362.

Komisya rzd. wojny 180, 362,

411-412, 418,^445, 450.

Komisya rzd. p. i skarbu 50,

160, 180, 194,^338, 361-362, 410.

Komisya (wydzia) spraw zagr.
361, 362.

Komisye rzdowe 266—267.

Komisye sejmowe 66, 80. 84, 88,
89-94"', 97, 101, 114, 116, 119-120,
121, 136 140, 144, 147; podzia ko-
misarzy i zastpców 110 — 111, 250,

288, 290, 390;' 155, 159, 164, 260;
prawa wikszoci i mniejszoci 261

—

263, 280; prawo prezenty kandyda-
tów do Rzdu 265, 322—324; stano-

wisko wobec Sejmu 288-292, 390-
414, 435 -436, 438, 473-474, 480-481

;
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komisya organiczna 66, 110, 111,

155; komisya prawodawcza 66, 111,

155. 5H2; komisya skarbowa 66, 110,

155; komisya wojskowa 102.

Komisye wojewódzkie 247.

Komitetobronykraju 145, 249—250.
Komitety obywatelskie 209. 890.

Komitet ledczy 40, 44, 61, 178.

Kongres narodowy 461.

Kongres wiedeski 56, 59, 171,

232—234, 240, 478.

Konstvtucva 32, 56, 58, 60, 69, 85,

91, 123-124, 139, 190, 24 i, 300, 333,

352, 357, 360, 380, 440, 475, 5:?3, 525—
527, 530; jej gwacenie 25, 50. 57,

60, 96, 125, 146, 164, 177 178, 387,
392—393, 395, 41.H, 444; jej moc obo-
wizujca 120, 122, 125, 127—132,
134, !"35, 137, 155, 204. 231, 233, :-34,

249, 257, 259-263, 275, 276, 278—
279, 283, 292—297, 303—306, 365-
368, 439-440, 527-529; odstpowa-
nie od niej 89, 93, 104, 115, 118—119,
133; jej rewizya 36, 131—135, 293—
294, 305, 438, 442, 461, 490.

Konstytucya 3 maj a 119, 132, 351,

356, 461.

Konstytucya w Rosy i 63, 152.

Konstytuowanie Izby 7, 14, 31.

Konsulat 123. 314, 315.

Korespondencya: Chlopicki do W.
Ks. Konstantego 160--161, 180—182,
205— 2*7; tene do Cesarza 180—182.
202—204; tene z Rosnem 213-214;
Grabowski do Lubeckiego 214-215;
tene do Ohiopickiego 216; Jezierski
z Benkendorfem 183—188, 223, 225—
229, 236—237: Lubecki do Chopic-
kiego 216—217, 242; tene do Gra-
bowskiego 215—216, 242.

Korespondencya Rzdu 194—235.
Koronacya Mikoaja I 61, 231.

Kredyt (tymczasowy) 410—434, 437.

Królestwo Polskie 54, 56, 57.

Ksigi przystpienia do rewo-
lucyi i przysigi Narodowi
253.

Ksistwo AV a !• s z a w s k i e 56, 325,
326.

Legia litewska i woyska 374,
401-410.

Legiony 56.

Li mi ta Sejmu 18. 31, 49,53,54,65,
72, 73, 113, -toó. 258, 263, 265, 270.

313, 340, 3^3, 344, 377, 418, 420, 425,
426, 429, 430, 437-442, 450—452,
473—475.

Listy, ob. Korespondencya.
Litwa, ob. Pr o w. zabrane.

owickie Ksistwo 373.

Mandat ob. Sejm, zakres peno-
mocnictwa.

Manifest Mikoaja I 8/XII 1831 r.

207-208, 222, 237.

Manifest Sej mu do ludów euro-
pejskich 49, 50, 51,55-64,67,96,
97-99, 111, 170, 175, 177, 240, 405,
437.

Marszaek Sejmu 7—8, 104, 284,
376—377, 381-382, 475, 523, 527, 528.

Ministrowie mianowani czy obie-
ralni 264, 265, 272; kwestya odr-
bnoci od Rzdu Narodowego 275 —
286; odpowiedzialno 43, 189—194,
255, 264, 271, 275, 276, 277, 280-283,
312, 317, 342—343, 350, 353, 357, 362,

418, 430; nazwiska nominowanych
przez Rzd Narodowy 503—504. 0-
bacz równie 43. 92,' 121, 122, 123,

123, 255, 256—257, 268, 349—359,
361-363, 437, 473-474, 481 -482, 490.

Monarchia dziedziczna kon-
stytucyjna 256, passim 453—471,
passim 476—505, 527, passim 531—
561.

Monety i stemple 254.

Monopole 58, 224.

Mównica 119.

Naboestwa 54, 64, 538.

Naczelnik Na rod u, projekt Moraw-
skiego 19-20, 35.

Naczelne dowództwo, Naczel-
ny W ó d z: atrvbucye 106—107, 158,

163—169. 191, "249-250; tvlui 164;

obiór 99-109, 111, 113, l8, 124,

128, 147, 149, 164, 165-167, 179,

324, 437; przysiga 166, 167; stosu-

nek do Rzdu 106—108, 190, 254,

passim .349—361. Obacz równie 14,

16, 17, 33, 34, 75, 80, 98, 122, 145,

146, 150, 154, 157, 245, 272, 274, 279,

316, 340, 404, 405, 409, 443, 449, 450,

496, passim 509-514. 519.

Neutralno 253, 300, 301.

Nieinterwencya ob. Neutralno.
Niepodlego celem rewolu-
cyi 7, 36, 51, 54, 62, 68, 76, 96, 97,

144, 146, 148, 152, 155, 158, 160, 166,

179, 230, 241, 243, 251, 272, 296, 335,

375, 383, 388, 401, 457, 461, 463, 496,

497, 502.

Nietolerancya religijna 60.
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-^Nowa Polska(( 328—331, 491, 498,
494.

Obietnice Aleksandra I 57—58, 59,

60. Ob. te Prowincye zabrane.
Obrona Lubeckiego przez
Niemcewicza 228—225, 235—236.

Odezwy: Dyktatora 5/XII 14, depu-
tacyi sejmowej do Dyktatora 16/1

79, Grabowskiego do Chlopickiego
77— 78, Grabowskiego do R. Adm.
207, Grabowskiego do prezesów
kom. wojew. 208—209, Grabowskiego
do Sobolewskiego 210—211, Mikoaja
17/XI1 211—213, Sejmu do wojska
148—149, 150, 157, 179, 249, Sejmu
do Narodu 455—457,

Odpowiedzialno ministrów
ob. pod Mi ni st rowie; por. oskar-
enie przeciw Jelskiemu 189

—

194.

Ofiary patryotyczne 8—9, 55. 1 46,

157, 176, 251, 337, 391, 417, 44H,' 449,

451.

Okólnik kom. rzd. woj ny o sto-

pniach w nowem i sfarem wojsku
445, 448.

Opaty konsumpcyjne 391.

Ordery 360-361.
Opozycya 289, 291, 292.

Pary 34.

Podatki dawne 50, 58.

Podchorowie 17, 219, 405, 446.

Podole, ob. Pi' o w. zabrane.
Podzia wadz 116, 117. 131, 257,

261, 279, 280—281.
Policy a tajna 82, 84, 231. 429.

Policya wewntrzna Izby 68.

Pocztkowanie praw, ob. pod
Projekt.

Poczenie si z Litw i Rusi,
ob. Prowincye zabrane.

Poczone Izbv, ich posiedzenia
51-55, 75—80. 105—109, 177-188,
194—245, 380-389, 531-538, 538 -

562; ob. równie 7, 9, 36, 38, 44, 49,

50, 65-66, 68, 74, 89, 101. 102, 103,

104, 114, 115—116. 117, 118. 119, 122,

123, 124, 125, 127, 128, 129, 132, 133,

134, 135, 138-141, 156, 158, 175, 176.

Portugalia 30—31.
Powstanie z r. 1794 41.

Poyczka 410, 414.

Prezes Izby obrachunkowej
270, 272, passim 349—360, 496.

Prezesowie kom. wojewódz-
kich 208. 209, 213, 349, 358, 359.

P r e z }• d o w a n i e Izby z wieku 7.

Program I-ej sessyi sejmowej
1831 r. 64-66, 68, 70, 88, HO.

P I" o j e k t a do uchwa sejmowych
435, 437, 451, 473, o dyktaturze lu—
18, 23—24, 33, 35, 36, 39, 41, 42-43,
47; Morawskiego wniosek w tej ma-
teryi 19-20, 30, 35—36, 42-43, 44;
o sposobie pocztkowania, obrado-
wania, dyskutowania i przyjmowa-
nia projektów 111—144, 158, 159;
o wadzy Naczelnego Wodza 106,

158, 163-1G9, 242; o Rzdzie Naro-
dowym 164. 253—369, 374, 377,; o
wystpkach druku 331 —332; o utwo-
rzeniu legii litewskiej i woyskiej
401-410; o t} uczasowym kredycie
Rzdowi Narodowemu 345, 410—434;

o przysidze 452—505, 531—562; o
nadzwyczajnych penomocnictwach
Rzdu 507—516; o kokardzie na lo-

dowej 516—520; o porzdku we-
wntrznym Izby 52u—531 ; obacz
równie Wnioski.

P r o k 1 a m a c y e rosyjskie 77, 1 84,

237, 241, 242, 256, 2o8, 300, 302.

Protokoy obrad s e j m o w y c h 16,

370 — 373, sessyi czerwcowej 1830 r.

370 - 374, 442, sessyi grudniowej 1830
r. 7, 9-13, 16, 48, 49, 88, 89, 114, 370,

aktu o detroni/.acyi 243 -244, 248,

aktu przysigi narodowi 458.

Prowincye zabrane f), 8, 31, 36,

51. 56-58, 59-60, 62-63, 97, 125,

147, 149. 152, 155, 165. 169-176, 177,

201. 204, 220-221, 223, 232-235,
238-240, 242. 259—26(\ 264. 272,

'J80; passim 393-410, 457. 460,484,
486, 4r8— 490, 516—518, 522.

Prusy 30, 78, 132. 154, 230, '^53,416;

szykany pruskie passim 418—431.
Przysiga, wykonana przez Miko-
aja I 61, 178, 225, 2H1, 241, 242; wy-
konana Mikor^jowi I i Aleksandrowi
97, 178, 225. 360, 460, 462, 476,477;
zoona przez Sejm 45i), 458; ob. pod
Proj e kt.

Przywileje Izbv poselskiej 68,

70, 72, 85.

Rada Administracyjna 178, 194—
200, 208-212. 215, 224-225, 237—
239, 267, 352, 373.

Rada m i n i s t r ó ^\^ za Ksistwa
Warszawskiego 276, 281.

Rada Najwysza N a r o d o w a 18,

64-66, 70. 75, 80, 89, 90, 91, 92,

107-108, 121— 122, 146, 150, 152,
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155, 157—158, 179, 209, 248, 276, 277,

280, 410; ob. równie Rzd tym-
czasowy.

Rada obywatelska kaliska 58,

2B1, 232.

Rada Stanu 116, 289, 290, 291, 371,

372.

Rada wojenna 33, 94, 100—101,

147, 149.

Radcy i referendarze Stanu 349,

358, 359.

Rady obywatelskie 390.

Raporta Jezierskiego 147, 148, ob. re-

lacye; Hzadu, komis\j i wydziaów
izadowych'l56, 157-158, 176-180,
194—204, 241.

Regiment ar ze 30, 144, 3H6—337,

passim 444—450.
Regulamin Izby 137,190,247,252,

284, 289-292, 339, 370, 373, 4H8, 441,

442, 462, 521—531.
Rektor Uniwersytetu Bó8, 359.

Relacye Jezierskiego 217—223,

225, 229-232, 236—2H7.

Reminiscencye historyczne
21—22, 25, 59, 54, 77, 169-171, 174,

392, 406, 517, 518.

Reprezentacya wspólna z pro-
winc. zabranemi 6, 8, 12, 13, 171,

392-393, 398. 484.

Reprezentacyjne rza dy 116, 118,

125, 126, 130, 233-234.'

Rewolucya 29 listopada, przy-
czyny 49, 51, 56, 57-62, 96, 177—
178, 202-205, 220, 231, 444; wybuch
7, 60, 62, 194—204, 218. 219, 237—
241, 446—447; cele 30, 49, 62—6H, 97,

122, 202 — 205; uznanie za narodowa
7, 14, 16. 22, 31, 34, 39, 48—49, 67^

73. 88-89, 93, 113, 114, 118, 131,

148, 149, 159, 171, 178, 182, 230. 247,

464, 483, 485, 495, 543 ; brak anarchii
21. 25—26, 34, 67, 295, 297, 304, 531;
manifest Sejmu 49— 51.55—64;kontr-
rewolucya 2^9, 444—445; obacz ró-

wnie 67, 76, 151—152, 182, 200,

201, 211-212, 230, 232, 239, 243, 246,

256, 295. 412, 413, passim 453-471,
passim 476—505, passim 531—561.

Rewolucya francuska 263, 264,

265. 517, 518. 519.

Rewolucya lipcowa 282.

Rokowania z rzdem rosyjskim
147-148. 160-161, 162. 178, 180-
182, 187—188, 191-204, 205—207,
213, 214—217, 217—223, 229—232,
243.

Rolnicze komitety 159.

Rosy a, rzd, naród 63, 152, 230^
386, 478-479.

Rzd dawnv 59, 96, 115-116, 119,
120, 121, 127, 176, 238, 311. 326, 349,
355, 427. 447, 475, 494.

Rza cl Narodowy, projekt 253—369,
skad i komplet 254—255, 26H, 266,
268—269, 282, 310—311, 312—322;
rzd w radzie ministrów 261—263,
278-280, 281—282; rzd odrbny
od ministrów 276— 278^, 280—281;
prezydyum 254, 268, 269, 313, 318,
321—325, 362, 387; zastpcy 254, 269,

272, 314—H21; podzia na sekcye
267—269, atrybucye 254-255, 257,

266, 269, 270-275, 303-308, 312,
318-319, 325—327. 339—361, 548;
obacz równie 75,80, 115—118, 121,

124, 129, i;^6, 138. 141,155,158,191,
295, 296, 385-389, 390, 405, 437,

438-440, 456-457, 462, 473, 476,

482, 491, 496, 497, 503-504, 507—
516, 524—525, 549; obiór prezesa
i czonków 382-385.

Rzd Tymczasowy 6, 26, 30, 33.

34, 68, 70, 75, 86, 121, 148, 162, 178,

191, 192, 199, 200-202, 239, 427.

61, 224, 225, 300,

133, passim

Sad sejmowy 60
339.

Sadownictwo 128
349—359.

Sady wojskowe 57, 59.

Sejm Czteroletni 134, 311.

Sejm 1811 r. 74.

Sejm 1818 r. 57, 58, 60, 234-235, 372.

Sejm 1820 r. 58, 234—235.
Sejm 1825 r. 60, 72, 85, 235, 372.

Sejm (czerwcowy) 1830 r. 294,

370-374, 442, 475.

Sejm (g r u d n i o w y) 1830 r. 6—55

;

uniwersa Rz. Tym. zwoujcy 6;

ob. równie 67, 92. 238, 239, 370.

Sejm 1831 r. 64—562; uniwersa dy-
ktatora zwoujcy 64; program I-ej

sessyi 64—66; jego rola i zadania 67,

73, 75, 79, 112, 129, 240, 241, 243,

257; zakres jego penomocnictwa
37-38, 113, 125; 128, 131, 134, 294,

438, 440, 442. 482, 490, 492, 498, 525,

532, 546, 548; uosobienie majestatu
narodu 97, 329-330, 356, 454. 459,

464, 496, 498, 501, 548; komplet 159,

247, 248, 378. 391, 437-442, 451—
i52, 475, 476. 520-531 ; urlopy czon-
ków 378, 437, 439, 440, 442, 452, 521,

522, 523; kwestya limity Sejmu ob.

Li mi ta; kwestya nowych wybo-
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rów 113, 125, 129, iHl, 263, 391, 438,

451, 482, 492, 522. 525; Sejm nie-

ustajcy 158-159, 263, 340—341, 377,

378; kwestya urzdników i wojsko

-

Avych w Izbie 473, 474, passim 521—
530; Sejm jako reprezentacya tym-
czasowa piow. zabranych ob. Re-
prezentacya; Sejm jako Stany
skonfederowane 104, 119—120, 122,

123-124, 130, 132, 512; Sejm wobec
narodu 456—458, 470; jawno ob-
rad 66, 83, 100, 101, 102. 130, 183,

370; ob. równie Protokoy.
Sejm jeneralny z caej Polski

204—205, 479, 480, 482, 496,

Sejmiki 264, 521, 522, 525, 548.

.Sekretarz I z b y 9, 114, 136, 1 38, 370.

Senat 36, 40. 4i, 43, 44 47, 48, 50,

51, 61, 74, :02, 103. 117— 118, 120,

123, 124, 126. 127—128, 129, 133,

138-141, 154, 155-157, 160, 175,

255, 256, 274, 283. 359-360, 370, 377,

437, 512, 522, 581, 535, 540.

Skarb 8—9, 30, 58, 176, 224; ob. Bud-
et, Kredyt oraz Dug.

Sprawa Lubowidzkiego ob. L u-

bo widz ki.

^ t a n y skonfederowane ob. pod
Se

j
m.

Statut litewski 398, 4')0—401.
•Statut organiczny 65, 66,97,159,

190, 289-290, 291, 333. 334, 350, 352,

357, 379, 522.

Stolica przeniesiona do miejsca po-
bytu Cesarza 208, 209.

Stopnie wojskowe passim 444—
450.

Stra bezpieczestwa 30, 212,
219—220, 373.

Syberya 60. 399, 440.

Szpiegi 58, 59, ob. Policy a tajna.
Sz wecy a 30. 154.

Szykany pruskie, ob. Prusy.

Towarzystwo kredytowe 410.

Towarzystwo p a t r j' o t y c z n e 252.

Traktat wiedeski 3(i0, 337; ob.

równie Kongres wiedeski.
Traktaty ich ratyfikacya 115, 117,

118, 141. 158, 254-255, 258, 270, 275,

346-347, 440.

Tron polski 243,256,299-302,442,
454, 460, 461, 477. 478, 480, 495, 497,

535-536, 545.

Turcy a 30, 154.

Uchwaa sejmowa o dyktaturze
47, 52—53, 64, 77, 79; manifestu do

ludów Europy 96—99; o pocztko-
waniu etc. 142-143, 151, 258—259,
279, 291, 296, 346, 379, 382, 50l, 531,

535, 543, 544, 547; o atrybucyach
NaczelnegoWodza 167—169,321, 322,

340, 361; w sprawie adresu Litwi-
nów 177; Odezwy od Sejmu do woj-
ska 179; aktu o detronizacyi 243 —
245; o Rzdzie Narodow^ym 368

—

369, 437, 439, 555; odpowiedzi na
adres Litwinów 391—401; o legii li-

tewskiej i woyskiej 405—410; o kre-
dycie tymczasowym Rzdowi Naro-
dowemu 433, 437, 439; o nadzwy-
czajnych penomocnictwach rzdu
507—516; o kokardzie narodowej
520; o przysidze 561—562.

Unici 60.

Uniwersa 6, 64, 79.

Uniwersytet 358, 359, 390.

Urzdnicy admi nistracyj n i 349,

35!), 351, 352, 357—359, 463—480.
Urzdy 89—93, 106—107; por. tu-

dzie Sejm, urzdnicy w Izbie.

Uzbrojenie 21, 26, 30, 39, 62, 67,

144—145, 150, 154, 178, 212, 220,

249-250, 253, 288, 335, 337, 339. 345,

373, 374, 391. 393—396, 401—4 i O,

412-414, 418, 427, 443—450, 534, 536.

Veto 116, 117, 130-131, 325-326.

Wadza królewska 119, 191, 248,

254, 256—257, 260-263, 266, 268,

274—277, 281, 295, 296, 303-308,
313-343, 453.

Wadza prawodawcza 116— 118,

125, 130, 131, 134, 257, 258, 265, 273,

312, 376, 473, 474. 501, 524.

Wadza rzdzca 121, 256—257,
261, 263, 272-273, 277, 279, 296,

307-308.
Wadza urzdzajca 274, 442.

Wadza wykonawcza 116—118,
120, 123, 130-131, 134, 163, 254-
257, 263, 266—267, 270, 272-27:^
276, 277, 307, 312, 318, 352, 361-363,
376, 473, 474, 498, 524.

Wocianie 253.

Wnioski: Biernackiego o utwo-
rzenie legii litewskiej i woyskiej
374; Chem ickiego o regulami-

nie Izby 339; Chodeckiego okom.
rzd. skarbu 160; Chomentow-
skiego o dodanie obserwacyi do
osoby Chopickiego 251— 252, o usu-

niecie niepatryotycznych dowódców
252, o wydrukowanie wyroku sdu
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sejmowego 339, o nowe wybory i do-

komp etowanie391, 441— 476: Chrza-
nów skiego o skadk na puk
jazdy 391, 443; Dbrowskiego
o ustanowienie komitetów obywa-
telskich 390; Gliszczyskiego
o opatach konsumpcyjnych 391;

(a w a r d y i honorowej o jej reor-

ganizacyi 153— 154; Jasieskiego
o dyaryuszu Sejmu czerwcow^ego
373 - 374 ; Ledochowskiego Ja-
na o sejmie nieustajcym 158--159,

o nadaniu stopni wojskowych 162,

o podzikowanie deputowanym fran-

cuskim 373, o usunicie wizerunków
carów moskiewskich 373, o uwaa-
niu za zdrajców pomagajcych nie-

przyjacielowi 391 ; Lelewela o znie-

sieniu komisyi Ow. F-ubl. 390; o wy-
nagrodzeniu wojskowych z dóbr
narodowych 390; empic kiego
o organizacyi komisyi rozpoznaw-
czej szpiegów 251 ; Morozewicza
o konfiskacie majtków rzdowych
rosyjskich 252, o protecie na gie-
nach przeciw gwaitom rosyjskim
252; Mo r z k o ws k i ego o konfi-

skacie ks. owickiego 373; Ostrow-
skiego o manifecie do ludów eu-

rop. 49, o limicie Sejmu 451—473;
Rembowskiego o pocigniciu
wocian do wojska 253; Rostwo-
rowskieg^o o stray bezpiecze-
stwa 373; lskiego o wynagro-
dzeniu zasuonych w rewolucyi 251

;

Sotyka Romana o detronizacyi
96-97, 98, 112, 152, 241, 243. 260,

379, 380, 460—462, 478, 479, o przy-
jciu adresu Tow. Patr. 252; So-
tyka Franciszka o limicie i no-
wych wyborach l!3; Sotyka
Wadysawa o urlop 451— 452

;

winiarskiego o otworzeniu
ksig po wojew. 159; Trzciskie-
go o komit. obrony kraju 145. 249

—

250; Tymowskiego o znaku ho-
norowym 159, o atrybucyach kom.
^eJTCi. 159, o stopniach wojskowych
339: Wyka o kokardzie naro-
dowej 338, 516; Witkowskiego
Klemensa o podnoszenie patryo-
tyzmu w wojsku 251, o przysidze

urzdników 251, o rozszerzaniu wia-
domoci o akcyi wojennej wród
woj ska 476 ; Witkowskiego Kon-
stantego o komitetach rolniczych
159; Woowskiego o juristitium
39;'—391; Wyszyskiego o gwar-
dyi ruchomej 339, 443; o korpusie
rezerwowym 339, 443 ; Ziemi-
c kiego o znakach wojskowych
391, 442; Z wierkowskiego o znie-

sieniu pamitek po Rosyanach 253;
o herbie narodowym 253, o ogo-
szenie tronu za wakujcy 253, o od-
woanie Polaków z Rosyi 253,

o ksigach wykonania przysigi 253,,

o ksigach akcesu do rewolucyi 253,

o uyciu skadek przeznaczonych
na pomnik Aleksandra I 253; o ko-
kardzie narodowej '.Vó9, o piercie-
niach elaznych 451, 516. o gwar-
dyi narodowej 45*^.

Wódz naczelny, ob. Naczelne
dowództwo.

Województwa, równe ich trakto-

wanie 265, 27:^ 274.

Wojna 214, 230, 280, 302, 388, 455,

456, 506, 507-516, 588, 551, 552, 553,

prawo wypowiedzenia 141, 158, 254

—

25o, 258, 270, 275, 311, 346, 440.

W^ojsko 21, 30, 32, 57, 67, 90, 92,

103, 104^, 128, 148—149, 150. 157, 176,

179. 212, 218—219. 232. 248, 249—
250, 339, 349-358, 378, 390, 391,

408, 412-418, 443-450, 457, 463,

480, 498, 534, 538, 542,

Wolno osobista 50, 59, 68—73,
80-88, 163, 166, 178, 508, 513.

Wolno prasy 58, 178, H28-334,
495.

Woy , ob. Prowincye zabrane.
Wybór Marszaka 7— 8, 104; komisyi
sejmowych 89 94; Naczelnego Wo-
dza 99— 108, prezesa i czonków
Rzdu Narodowego 374—389.

Wydzia dyplomatyczny 162,

180, 253, 266, 270—271.
Wynagrodzenie szkód 512, 513.

Zdrada kraju 391, 508.

Zwierzchnictwo ludu
125, 296, 380, 461, 500.

97, 112,
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Omyki druku

Str. wiersz jest powinno by
3 od góry 11 Chrzanowski Chrzanowski.
5 «

11 « «

4
5

Wgrowskiego
Chrzanowski

Wgrowskiego.
Chrzanowski.

15 « « 19 « «

21 od dou 6 przywdzia by mu niedano przywdziiby mu nie dano
92 « « 12 nie ma niema.

104 od
110 od

góry
dou

1

6

« «

wydziaów
«

wydziaów.
122 od góry 3 nie ma niema.
122 od dou 13 « « «

134 « « 6 « « «

157 od góry 9 Biernacki Bieniecki.

282 « « 7 nie ma niema.
803 «

320 «

335 od
H91 «

«

«

dou
«

7

19

8
17

wyrazaach
Posturzyyski
Kobylaski
bra

wyiazach.
Posturzyski.
Kobyliski,
braci.

417 « « 15 objanisnie objanienie.
421 « « 5 Mierzejedvrski Mierzejewski.
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WYDAWNICTWA KOMITETU
DO DZIEJÓW POLSKI POROZBIOROWYCH.

RÓDA:
I. Dyaryusz Sejmu z r. 1830-1831, wyda Micha Rostworow-

ski. Tom I. 1907. Tom II (w druku).

II. Korespondencya X. Lubeckiego z Ministrami Selcretarzami Stanu,

wyda Stanisaw Smolka. Tom I (w druku).

III. Mikoaja Malinowskiego Ksiga wspomnie, wydatJózef Tre-
tiak. 1907.

IV. Pamitnik Generaa Prdzyiiskiego, wyda Jerzy lir. Moszy-
ski i Bronisaw Gembarzewski. Tom I (w druku).
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